
Verslag 3e en 4e ontwerpteambijeenkomst (6 maart 2018) 

Inmiddels hebben we weer twee ontwerpteam vergaderingen gehad. Het plaatje wordt steeds 

helderder. Na elk overleg neemt de architect alle opmerkingen en aanvullingen mee, schaaft hij het 

ontwerp bij en komt met nieuwe tekeningen.  

Een mooi proces waarbij de aanwezigheid van de SKSG medewerkers en ouder, de Siebe Jan Bouma 

medewerkers en ouder en Borgman Vinken medewerkers en ouders, zorgen voor een gezamenlijke 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.  

Binnenkort is het voorlopig ontwerp klaar, wordt het in de MR besproken en zullen we een 

ouderavond organiseren, waarbij u geïnformeerd wordt over het ontwerp van het gebouw. Een mooi 

moment om u alvast wat (3D)beelden te laten zien van hoe het nieuwe gebouw er in grote lijnen uit 

gaat zien. 

De begane grond wordt het domein van de jongste kinderen, van 0-6 jaar: Het kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal van de SKSG en de kleutergroepen. Veel ruimte om te spelen. Ook komt er een 

brede tribunetrap naar boven in het midden van de begane grond, die ook gebruikt wordt als tribune 

voor voorstellingen. De benedenverdieping moet een warm welkom uitstralen voor iedereen, waar 

kinderen en ouders graag naar binnen komen,  met een keuken, een grote ontvangsttafel, waar 

(hulp)ouders nog even kunnen blijven om te helpen/overleggen, etc 

De ruimten van de SKSG hebben een directe uitgang naar hun buitenterrein.  

We gaan in het nieuwe gebouw met 1 team werken (SKSG en de scholen), waarbij we een 

doorgaande ontwikkellijn willen, voor onderwijs en opvang in 1. De BSO komt in hetzelfde gebouw, 

we maken gebruik van elkaars ruimten. Leerkrachten en BSO medewerkers werken in dezelfde 

ruimten, tijdens en na schooltijden. Dat betekent dat er een ruime medewerkersruimte komt, waar 

leerkrachten ook na schooltijd overleg kunnen hebben, hun administratie zouden kunnen doen, 

lessen voorbereiden etc.  

Een aantal lokalen hebben “ronde” muren. Dat is mooi, en  brengt ook uitdagingen mee.  

De architect KAW heeft inmiddels 3D modellen waarmee het steeds duidelijker wordt, hoe het er in 

de praktijk uit komt te zien.  

Op 20 maart gaat het ontwerpteam ter inspiratie bij drie scholen kijken, die ook in 1 gebouw werken 

met onderwijs en opvang. We kunnen daar leren van de zaken die wel en niet bevallen.  

Als een rode draad loopt duurzaamheid en “frisse scholen”, met oog voor binnenklimaat, lucht en 

geluid door het proces.   


