
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
“En.. hoe staat het eigenlijk met de nieuwbouw?” Die vraag krijgen we als directeur of leerkrachten 
regelmatig. Logisch ook, want dat gaat veel ouders aan en het is alweer een tijdje geleden dat u 
hierover bent geïnformeerd.  
 
Kort samengevat willen we voor 15 november a.s. het zogenaamde ‘ruimtelijk functionele programma 
van eisen’ (PvE) vaststellen, zodat we ook kort daarna alle ouders hierover kunnen informeren.  
 
In dit document leggen we uitspraken vast over hoe we het nieuwe gebouw en het terrein erom heen 
willen vormgeven, inrichten en beheren. Maar ook waarom dat zo is, vanuit welke visie en bedoeling. 
Tenslotte bepaalt niet het gebouw hoe we onderwijs willen geven, dat werkt andersom. 
 
Er komen ook allerlei beelden in het document van andere scholen, die als inspiratie dienen. 
Uiteindelijk zal de architect dit document vertalen naar een ontwerp, dat vervolgens zelf weer als 
basis dient voor de selectie van de beste aannemer. Kortom,  dit PvE  vormt het fundament voor het 
nieuwe gebouw en de buitenruimte. 
 
Op weg naar die vaststelling hebben we nog behoorlijk wat stappen te zetten. 
Zo spreken we tussentijds met de beide MR’s en wordt ook nog met de ouderklankbordgroep 
afgestemd. Dat geldt ook voor betrokkenen binnen de gemeente Geertruidenberg, voor de beoogd 
partner op het gebied van kinderopvang en de raad van toezicht binnen Stichting Uniek.  

 
Hieronder lichten we een aantal van die stappen nog wat verder toe. 
 

1. We ronden onze visie op het onderwijs verder af. We hebben ideeën voor het moment 
waarop de nieuwe school / het IKC gaan betreden en voor de ontwikkeling van het onderwijs 
in de jaren daarna.   

2. We hebben allerlei ideeën en beelden verzameld van mooie nieuwe schoolgebouwen en de 
buitenruimte daarvan. Daar moeten we keuzes uitmaken en goed uitleggen waarom we die 
beelden willen gebruiken.  

3. We gaan voorbeeldscholen bezoeken, waarom is dat? En waarom deze scholen specifiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Visie op het onderwijs 
 

Team en kernteamleden 
Woensdag 7 juli is er een studiedag met beide scholen geweest. Hierbij hebben we een basis gelegd 

voor de te schrijven notitie. Vanuit het team hebben kernteamleden input gegeven en deze wordt nu 

verwerkt in de notitie. In het begin van dit schooljaar, woensdag 15 september, gaan we deze notitie 

afmaken en op scholenbezoek bij scholen die vergelijkbare ontwikkelingen hebben doorgemaakt. 

Begin oktober 2021 willen we u verder informeren over de visie en de vertaling richting de 

nieuwbouw. 

 

MR 
Met de MR-leden hebben we een sessie gehouden waarin we beelden hebben opgehaald en 

aandachtspunten besproken die voortgekomen zijn uit de enquête bij de ouderraadpleging. Verder 

wordt de MR regelmatig bijgepraat en gaan we de notitie “van visie tot gebouw” met hen bespreken. 

 

Om hier al iets meer over te vertellen, we denken op dit moment aan; 

• Elke leerling zit in een stamgroep van maximaal 25 leerlingen, in de stamgroep krijgen leerlingen 

instructie  vanuit hun onderwijsbehoeften en vanuit de stamgroep kunnen leerlingen de stof verwerken 

op het leerplein of in de stamgroep.  Rondom de leerpleinen zijn 3 of 4 groepen gesitueerd. Voor de 

onder- en middenbouw komen er 2 afzonderlijke leerpleinen en voor de bovenbouw één leerplein. 

• Binnen de leerpleinen werken 2 a 3 groepen samen. 

• De omgeving van de school leent zich bij uitstek om de buitenwereld binnen te halen. Denk hierbij aan; 

lessen buiten geven, uitstapjes, gebruik sportzaal/buitenruimte voor voorstellingen en culturele 

activiteiten. 

 
Beelden en ideeën over de schoolgebouwen en de buitenruimte van de toekomst 

Leerlingen groep 7 en 8 
Met de leerlingen van groep 7 en 8 zijn op beide scholen voor de zomervakantie beelden opgehaald 

over wat zij graag in een nieuwe school zouden willen hebben.   

 

Ouderklankbordgroep  
In een eerste online-sessie met de 

ouderklankbordgroep hebben we beelden 

opgehaald over de nieuw te bouwen school en 

schoolplein. De beelden waren een bron van 

herkenning voor ons. Fijn om te ervaren dat we 

met zijn allen dezelfde beelden hebben over de 

nieuwbouw. Begin oktober willen we een tweede 

bijeenkomst (liefst fysiek) organiseren om terug 

te kijken of de opgehaalde beelden terugkomen 

in het onderwijskundig plan van eisen. 

 

 
 
 



 

 

 

Schoolbezoeken 
Op de studiedag van 15 september gaan we in  
groepjes leerkrachten scholen bezoeken.  
De Toermalijn in Bavel, Bunders in Oisterwijk, ’t 
Boschveld in Den Bosch, Noorderlicht in Den 
Bosch , De Verwondering in Lent of de Fonkeling 
in Spoordonk. Deze scholen beschikken allen 
over leerpleinen waar we in onze nieuwe school 
graag mee willen gaan werken. Tijdens deze 
bezoeken nemen we een kijklijst mee met vragen 
over de inrichting en grootte van verschillende 
ruimtes en leerpleinen.  Hoe wordt er 
samengewerkt binnen de IKC? 
 
 
 
 

Ondertussen op de locatie 
In de zomervakantie is de sporthal gesloopt. 

Zo krijgen we al een beeld van de beschikbare 

ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vervolg 
Zoals u heeft kunnen lezen in deze nieuwsbrief, hebben we op weg naar het  ‘ruimtelijk functionele 

programma van eisen’ (PvE) nog behoorlijk wat stappen te zetten Voor u als ouder zullen we half 

november een moment kiezen om met elkaar te kijken naar de stand van zaken en de plaatjes die er 

bij horen. Zo wordt de nieuwe school steeds een beetje concreter! 

We houden u op de hoogte. 

 

Anja Kerremans, directeur de Vonder 

Nine van Linge, directeur de Wilsdonck 


