
TERUGBLIK...

het ontwerp verder verfijnd, denk daarbij bijvoorbeeld aan de technische aspecten, 

de wijze van aanbesteding bij bouwbedrijven is in samenspraak met de buren, De Bongerd,

vormgegeven,  

zijn er gesprekken met de gemeente om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen

van de gemeente. Dit is niet onze verantwoordelijkheid, maar wij voelen wel de

verantwoordelijkheid om het bespreekbaar te maken met de gemeente, 

nagedacht over kleur en materiaal keuzes met de leerlingenraad en het team. 

Eind december hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de

nieuwbouw van de Schakel locatie Donken. Kort voor de jaarwisseling is vergunning voor de

bouw aangevraagd en deze vergunningsprocedure loopt nog.  

Tussen de kerstdagen en nu hebben wij zeker niet stil gezeten, maar hebben wij onder andere:  
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VAN DEZE MAAND:

-  voorlopige verhuisdata
- kleurbepaling 
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Je eerste schooldag kan soms
moeilijk zijn. Denk eraan om
je instinct te vertrouwen en

gewoon jezelf te zijn.

MATERIAAL EN KLEURKEUZE 

Willen wij een school zijn waar de kleuren van de gevel springen? Of willen wij rust uitstralen en zijn het de kinderen en het team die
kleur geven aan het pand? Willen we overal vloerbedekking of juist overal ‘harde’ vloeren? Kortom, honderden vragen die
beantwoord moeten worden. Maar ook waar iedereen een mening over heeft. In het Programma van Eisen wat voorafgaand aan de
nieuwbouw is opgesteld staat het hierover het een en ander beschreven. Zie de blauwe tekst.  
Omdat we dit onderwerp erg belangrijk vinden hebben wij de architect gevraagd om ons een middag mee te nemen in de wereld van
materialen en kleuren.  

Eerst hebben we een sessie gehad met de leerlingenraad. Dit heeft fantastische gesprekken opgeleverd. De leerlingenraad
heeft ons het advies meegegeven dat ze graag wat rustige kleuren zouden willen zien, maar er mag wel iets geks gebeuren
in het gebouw. Uiteindelijk mochten ze langs allerlei materialen en kleuren lopen en één item pakken wat hen opviel. Dat
mocht de kleur zijn of het materiaal. Dat heeft deze selectie opgeleverd: 
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KLEURBEELDEN

Daarna hebben we met het team een zelfde sessie gehad. We hebben uitgebreid stil gestaan bij wat de uitwerking is van kleuren op
volwassenen en op kinderen. Daar zitten verschillen tussen. We hebben gesproken over ‘drukke kleuren’ in ruimtes waar veel
beweging is en ‘rustige kleuren’ op plekken waar je rust wilt hebben. Als team hebben we lang stil gestaan bij de sfeer buiten bij de
ingang van het nieuwe gebouw. We willen hier iets maken wat ons als Schakel kenmerkt, wel duurzaam is, maar ook weer eenvoudig
aan te passen. Het antwoord hierop hebben we nog niet gevonden, dit is ons huiswerk nog voor de komende tijd. 

Op dit moment worden alle stukken kloppend met elkaar gemaakt door MTB architecten en PentaRho en willen wij
midden april de stukken aanleveren aan de bouwbedrijven. De selectie van bouwbedrijven hebben wij gezamenlijk met
Leerplein055 opgesteld. De eis van de gemeente is dat wij een gezamenlijke aannemer vinden die de bouw gaat realiseren.
De bouwbedrijven hebben dan de kans om een prijs in te leveren. Eind mei zal in gezamenlijkheid met de Bongerd een
keuze gemaakt worden voor een aannemer. Dan kan ook definitief de planning worden afgesproken.
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Op basis van de input vanuit de leerlingenraad en het team heeft de architect een moodboard gemaakt met materialen en kleuren. Dit
is afgelopen week gepresenteerd aan het team en hierin kunnen we nog keuzes maken. De basis is wel bekend, maar wij hebben de
vrijheid of we nu groene of bruine vloerbedekking willen. 

EEN BLIK VOORUIT IN HET PROCES VAN DE NIEUWBOUW 

VERHUIZEN? 

OAls alles gaat zoals wij dat nu verwachten, gaan wij op donderdag 15 juli en vrijdag 16 juli verhuizen. Deze dagen zullen de
kinderen vrij zijn. Dit is pas helemaal definitief als we weten of de aannemer zich aan onze planning kan aanpassen. Het is
wel goed voor u als ouder om er alvast rekening mee te houden dat uw kind mogelijk twee dagen eerder zomervakantie
heeft. 
Afgelopen week zijn wij samen met de gemeente wederom door de tijdelijke locatie aan de Gijsbrechtgaarde 110 gelopen om
vast te stellen wat er opgeknapt en/of gerepareerd moet worden voordat wij onze intrek erin kunnen nemen. Mocht u
langs de Gijsbrechtgaarde fietsen en alvast op afstand een kijkje nemen, dan is het goed om te weten dat wij alleen de
benedenverdieping in gebruik zullen gaan nemen. 


