Schoolgebouw is geen verzameling muren, deuren
en ramen’
De gemiddelde levensduur van een
schoolgebouw is veertig jaar. De meeste
onderwijsteams krijgen hooguit één keer in
hun carrière te maken met nieuwbouw. Als
school zijn we ons uitermate bewust van de
bijzondere positie die we hebben: wij mogen
samen met ouders en leerlingen bouwen aan
een schoolgebouw voor deze en toekomstige
generaties. Het gehele nieuwbouwproces is
voor ons nieuw en daarom hebben we
deskundige expertise ingehuurd om ons te
begeleiden. Onze projectleider is Jan van
Heiningen en in deze nieuwsbrief stelt hij
zich kort voor.
“Ik heb al veel scholen en schoolbesturen mogen
helpen met nieuwbouw of renovatie. Het is elke keer een mooie uitdaging om aan de slag te gaan
met onderwijshuisvesting. De ene school is de andere namelijk niet en tegelijkertijd voel ik ook de
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een schoolgebouw is niet zomaar een verzameling muren,
deuren en ramen. Het is vaak een tweede thuis van leerkrachten, leerlingen en ouders. Mijn vrouw
werkt in het primair onderwijs, dus thuis hebben we het regelmatig hierover.”
Jan is voor Onderwijsgroep Amstelland projectleider. Dat betekent dat hij de wensen van
schoolbestuur, scholen, ouders en leerlingen samenbrengt en ook contact onderhoudt met de
gemeente. Een mooie uitdaging vindt hij. “Ik zie vooral veel kansen voor Ouderkerk aan de Amstel.
Als het lukt om nieuwbouw te realiseren, dan zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het
proces fijn en vlot verloopt. Ik ga voor een mooi gebouw dat ook praktisch en prettig is om te
kunnen werken en leren. Veiligheid en eigen identiteit van de twee scholen zijn belangrijk. Ik vind
het fijn om te kunnen ondersteunen.”
Als u als ouder vragen of suggesties heeft over nieuwbouw voor onze school, kunt u contact
opnemen met Marleen Sluijk: directie.amstelschool@ogamstelland.nl. Zij neemt ook de honneurs
voor Maartje van den Heuvel op dit thema tijdelijk waar.

