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Beste ouders, verzorgers,
Graag wil ik u informeren over de organisatie rond de komende renovatie / uitbreiding van het
schoolgebouw. Aan het begin van het jaar heb ik de collega’s aangegeven dat het een enerverend
schooljaar zou gaan worden. En dan doelde ik niet op de ontwikkelingen rond het Coronavirus, maar op
de periode van januari – augustus 2021: we gaan verbouwen en uitbreiden!

aanleiding
Een tweetal redenen liggen ten grondslag aan de renovatie en de uitbreiding:
•
Een noodzaak voor het verbeteren van klimaatbeheersing in het volledige gebouw.
•
Het groeiend aantal leerlingen betekent ook de noodzaak tot uitbreiding van het aantal lokalen.
Tijdens de voorbereiding voor bovenstaande aanpassing en uitbreiding bleek dat de school ook op de
nominatie stond om binnen een paar jaar een grote renovatie te mogen ondergaan. Deze renovatie is
nu naar voren geschoven.

tijdelijke huisvesting
De renovatie en uitbreiding start vanaf de kerstvakantie 2020.
Deze verbouwing is in twee periodes geknipt:
•
Kerstvakantie tot en met de meivakantie (periode 1)
•
Meivakantie tot en met de zomervakantie (periode 2)
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid dat de bouw vertraging oploopt. In dit geval blijft de tijdelijke
huisvesting langer van kracht.
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PERIODE 1 (Kerstvakantie - meivakantie)
In de eerste week van de kerstvakantie zullen alle groepen naar een andere locatie gaan (behalve de groepen
7).
Groep
Locatie
1a/2a
1 groep zal in de BSO ruimte bij Kober Kornuiten beneden
1b/2b
gehuisvest worden. De vier andere groepen zullen in de
1c/2c
rechtervleugel geplaatst gaan worden (waar nu de
1d/2d
groepen 8 en de groepen 4 zitten).
1e/2e
3a
Portacabin speelplaats Griffioen (beneden)
3b
4a
Portacabin speelplaats Griffioen (boven)
4b
5a
Beide groepen gaan naar locatie Kober Kornuiten op de
5b
eerste en tweede verdieping. Zij zullen hun
onderwijsdidactiek aanpassen, waardoor groepsdoorbrekend gewerkt kan worden.
6a
Griffioen inpandig
6b
7a
Griffioen inpandig (reeds van toepassing)
7b
8a
Horizon aula (er worden twee tijdelijke lokalen in de
8b
aularuimte gemaakt)
Overige ruimtes
Locatie
Speelzaal
Horizon/ rechter vleugel (huidig lokaal groep 8b)
Bibliotheek
Wordt tijdelijk opgeheven: kasten worden verspreid
over de locaties, toegankelijk voor de leerlingen.
Directiekamer/
Blijft tot meivakantie dezelfde plaats
administratie
IB-ruimte
Gesprekken of in directiekamer of op locatie (portacabin
of locatie Griffioen)

In de 2de periode (meivakantie-zomervakantie) zijn de groepen als volgt gesitueerd:
Groep
1a/2a
1b/2b
1c/2c
1d/2d
1e/2e
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
Overige ruimtes
Speelzaal
Bibliotheek
Directiekamer/
administratie
IB-ruimte

Locatie
Terug in het gerenoveerde eigen lokaal
Terug in het gerenoveerde eigen lokaal
Terug in het gerenoveerde eigen lokaal
Terug in het gerenoveerde eigen lokaal
In gerenoveerde lokaal (huidig lokaal 5a)
Portacabin speelplaats Griffioen (beneden) / onveranderd
Portacabin speelplaats Griffioen (boven) / onveranderd
Kober Kornuiten / eerste en tweede verdieping /
onveranderd
Griffioen inpandig / onveranderd
Griffioen inpandig (reeds van toepassing) / onveranderd
Naar het gerenoveerde lokaal boven (huidig lokaal 6a)
Naar het gerenoveerde lokaal boven (huidig lokaal 6b)
Locatie
Gerenoveerde speelzaal kan weer gebruikt worden
Wordt tijdelijk opgeheven: kasten worden verspreid
over de locaties
Tijdelijk in nieuwe teamkamer (huidig lokaal groep 1e/2e).
Gesprekken of in nieuwe directiekamer of op locatie
(portacabins of locatie Griffioen)
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aangepaste schooltijden voor aantal groepen !!
Het is van groot belang dat met name de toestroom van leerlingen bij en op de Griffioen zo goed
mogelijk geregeld wordt. De intensiteit van brengen en halen van leerlingen kan leiden tot gevaarlijke
situaties. Om de kans zo klein mogelijk te maken zijn een aantal afspraken gemaakt:
•

Aan alle ouders wordt nadrukkelijk gevraagd zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar de
locatie te gaan.

•

De schooltijden van alle groepen die gehuisvest zijn op en rond de Griffioen worden
tijdelijk aangepast (groepen 3,4,6 en 7).
De schooltijden worden in zijn geheel een kwartier vervroegd.
Concreet betekent dit voor die locatie:
8.15 uur:
inloop in alle groepen
8.30 uur:
start lessen
11.45 uur:
einde ochtendlessen (op woensdag 12.00 uur)
12.45 uur:
inloop in alle groepen
13.00 uur:
start middaglessen
15.15 uur:
einde middaglessen

•

Het overblijven zal op dezelfde manier mogelijk zijn, zoals het nu geregeld is.
- Of de ouders kiezen ervoor om hun kinderen over te laten op school en te laten organiseren door
Kober. Deze overblijf zal dan geregeld zijn in de groepen zelf met medewerkers van Kober
Kinderopvang. Zoals ook nu zal hiervoor een vergoeding gevraagd worden.
- Of de ouders kiezen ervoor om hun kinderen thuis (of bij familie) te laten eten.

•

De schooltijden van de groepen op locatie Horizon/ Kornuiten (alle groepen 1-2 en de
groepen 5 en 8) zijn onveranderd.

Voordelen van deze opzet zijn:
- we kunnen de toestroom van leerlingen enigszins beheersen. De schooltijden van Kbs de
Griffioen zijn namelijk een kwartier later (zij beginnen met een inloop vanaf 8.30 uur).
- ouders met meerdere kinderen kunnen nu eerst hun kind(eren) bij locatie Griffioen brengen
en aansluitend naar locatie Horizon/ Kornuiten

De medezeggenschapsraad van onze
school heeft instemming verleend met
deze tijdelijke aanpassing van de
schooltijden voor de locaties op en rond
de Griffioen.
Zij geven nadrukkelijk aan wel de
ontwikkelingen nauw te volgen, om
zeker te zijn dat er geen onveilige
situaties zullen ontstaan.

Zoals eerder aangegeven zal een stuurgroep in november een onderzoekstraject starten naar de
(on)mogelijkheden en behoeften van ‘andere schooltijden’. Dit traject zal doorlopen tot mei 2021,
waarna een besluit genomen zal worden. Eventuele ‘andere schooltijden’ zullen pas op zijn vroegst
voor de gehele school ingaan in het nieuwe schooljaar 2021-2022.
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Overige afspraken
•
•
•

•

Er zullen afspraken worden gemaakt voor het buitenspelen van de groepen.
Voor de groepen bij locatie Griffioen zullen we dit afstemmen met de speeltijden van de kinderen
van de Griffioen.
Er zullen duidelijke afspraken worden gemaakt waar onze leerlingen eventueel hun fietsen
kunnen stallen (alle locaties).
Er zullen afspraken worden gemaakt welke ingangen onze leerlingen zullen gebruiken (alle
locaties)
Er zullen afspraken worden gemaakt waar en hoe precies de ouders hun kinderen kunnen halen
en brengen (alle locaties).

goed om te weten
•

•

Na de renovatie zal het schoolgebouw beter ingericht zijn rond duurzaamheid.
Er liggen (of komen snel) veel zonnepanelen op de daken.
De verwarming werkt grotendeels middels een warmtepomp. Slechts een klein gedeelte zal met gas
bijgestookt moeten worden.
Alle vensters krijgen beter dubbelglas en de buitenmuren worden geïsoleerd.
Grootste winst zal zijn dat het klimaat in alle ruimtes beter en gezonder aangestuurd zal worden.

Tijdens dit hele proces is er een nauwe samenwerking met de directie van collegaschool De Griffioen
(Defrie Tempelaars) en de unitmanager van Kober Kinderopvang (Alexander Geraerdts).

nieuwe achtergevel (uitbreiding 3 lokalen en speelzaal)

Met vriendelijke groet.
Namens het team,
Frank Op de Beek
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