
NIEUWE HUISSTIJL HSV 

HSV ouder en grafisch ontwerper Jan Paul de Vries heeft voor de HSV een 

nieuwe huisstijl ontwikkeld. Wat er aan deze nieuwe huisstijl ten grondslag ligt, 

staat in dit document kort beschreven.  

 

Basisscholen in de regio 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het nieuwe logo en huisstijl heeft Jan Paul 

een studie gedaan naar basisscholen in onze regio. Hieruit blijkt dat de scholen 

zich onder andere online weinig onderscheidend presenteren.  

Terugkerende elementen van de websites: 

- beeldmateriaal van gebouwen 

- beeldmateriaal van kinderen 

- blauwe basiskleur 

 

 

 

 



 

 

Onderscheidend element 

Op basis van deze informatie is hij op zoek gegaan naar een onderscheidend 

element voor onze huisstijl. Geen andere basisschool in Hilversum gebruikt 

illustraties in de huisstijl. Dit was voor Jan Paul de reden om met illustraties aan 

de slag te gaan. Waarover verderop meer. 

 

Logo 

Voor het logo is Jan Paul de historie van de HSV ingedoken.

 



Jan Paul heeft ervoor gekozen elementen uit het allereerste logo van de HSV te 

combineren met het daarop volgende logo en dit door te ontwikkelen naar een 

nieuwe, moderne variant. In het logo wordt hierdoor de rijke historie van de HSV 

niet vergeten en doorvertaald naar een frisse, moderne versie.  

 

 

 

De beestjes 

Voor de illustraties, is Jan Paul aan de slag gegaan met onze kenmerkende, 

historische gevel. En ontdekte dat hier verschillende vormen in zitten. Met deze 

vormen heeft hij de eerste illustratie geschetst. 

 

  

 



De vormen van de gevel vormen hiermee de basis voor de beestjes die wij in 

onze huisstijl gaan gebruiken. Uiteindelijk zijn deze vormen wat vrijer genomen 

om de beestjes wat meer dynamiek te geven (bijvoorbeeld de snorharen etc.). 

 

Wij hebben uiteindelijk gekozen voor 10 verschillende basisbeestjes.  

   

 

 

 

 

En vier verschillend gekleurde logo’s. 

 

 

 

Met deze kleuren en beestjes kan afgewisseld worden. Dit geeft het feit dat er 

binnen onze school ruimte is voor het individu extra visuele kracht.  

 

  



De HSV boom 

Daar waar er in onze huisstijlitems ruimte voor is, wordt houtstructuur als extra 

element toegevoegd. Een mooi voorbeeld is de nieuwe rapportomslag. Ook op de 

nieuwe schoolgids zal deze boom te zien zijn.  

 

 

 

 

Inmiddels heeft HSV ouder Sacha van der Woude het grafische stokje van Jan 

Paul overgenomen. Samen met haar zullen wij de komende tijd alle huisstijlitems 

aanpassen naar de nieuwe stijl.  

 

 


