Ontwerpteam #1 (12 december 2017)
Dinsdag 12 december 2017 kwamen ouders en leerkrachten van de Vinkenstraat en de Siebe Jan
Bouma, SKSG medewerkers en architecten bij elkaar voor de eerste ontwerpteambijeenkomst om
met elkaar de nieuwe school te ontwerpen.
We houden jullie de komende maanden graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat zullen we op
allerlei manieren doen. Bijvoorbeeld door avonden of inloopochtenden te organiseren, schetsen en
posters op school op te hangen en door deze “blog”. Zo snel mogelijk na elke ontwerpbijeenkomst
zullen we hier verslag doen. Ook op de website zal een kopje 'Nieuwbouw Oosterpark' komen.
We zaten dinsdagavond in het prachtige pand van KAW architecten aan de Kattenhage. Uiteindelijke
doel is oplevering in januari 2020. Dat lijkt ver weg maar is nog hard werken. In februari zal gestart
worden met de sloop van het Treslinghuis. De eerste schop gaat in mei 2019 pas in de grond en zoals
altijd kost de voorbereiding dus meer tijd dan de bouw zelf.
In de eerste fase kijken we heel sec naar functies en vierkante meters. Bijvoorbeeld: moet de
directeurskamer wel zo groot? Waar komen de kopieerapparaten? Moet de administratie boven, of
juist beneden bij de balie? Hoeveel vierkante meter kapstokruimte is er nodig? etc
We hebben veel eisen en wensen, dus het is soms letterlijk passen en meten. Juf Bea stapt met grote
passen door de ruimte om te zien hoe groot 77 m2 is. We willen veel ruimte voor kinderen, voor
samenwerken, maar ook hoekjes waar je privé kunt zitten zonder het lawaai van anderen.
We hebben straks geen klassen meer, maar groepsruimtes. Geen gangen meer maar leerpleinen. En
leuk en functioneel veel transparantie en glas, maar willen we dat ook in het speellokaal? En hoe zit
het met aardbevingsbestendigheid?
De school moet gezond en luchtig zijn. Projectleider Ben ter Beek maakt ons attent op en bekend
met het “Plan van Aanpak Frisse scholen”. Veel daarover is al bedacht en doorgerekend. Het aantal
vierkante meters is beperkt, dus die willen we effectief gebruiken. En dus wordt de directiekamer
ingekort. Hup, weer een extra ruimte gecreëerd.
We hebben natuurlijk ook nog heel veel vragen. Wordt er nog wel klassikaal les gegeven straks (ja),
komt er ook een plek waar ouders elkaar informeel kunnen ontmoeten (ja), wordt de school
duurzaam (ja), komt er een aparte BSO ruimte (nee, we delen de leerpleinen en andere ruimtes),
krijgt iedereen een vaste werkplek (nee), etc.
Begin volgend jaar bespreken we de buitenruimte. Belangrijk: hoe en waar spelen de kinderen. De
school krijgt een unieke plek zo tegen het Oosterpark. Dus hoe krijg je een beetje park in de school,
en hoe krijg je school in het park. Dan komt er een landschapsarchitect bij, die ook kijkt naar de stijl
van de gebouwen in de wijk. Het wordt een Groningse school met een knipoog naar de
Amsterdamse School waar de Oosterparkwijk om bekend staat, zoals het Blauwe Dorp en de Siebe
Jan Boumaschool.
Interessant is ook de integratie met SKSG. Het gebouw wordt van 0-13 jaar, geopend van 7u ’s
ochtends tot 19 u ’s avonds. Je hoeft niet meer naar de NSO te fietsen of lopen. De kinderen blijven
gewoon in het schoolgebouw.
Tijdens het bouwproces worden de kinderen ook heel nadrukkelijk betrokken. Het is voor iedereen
een leerzaam proces en veel van wat tijdens de bouw gebeurt, kunnen we prima inpassen in het
onderwijs. Denk aan duurzaamheid, gezondheid, het bouwproces zelf.

De volgende bijeenkomst is op 16 januari. Mocht je vragen hebben, opmerkingen? Laat het ons
weten! In het ontwerpteam zitten vanuit de Borgmanschool Vinkenstraat: leerkrachten Lotte,
Simone en Bea, ouders Koen Looman en Arno de Vries en locatieleider Laura.

