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Geachte mevrouw Prive, Beste Femke, 

Hierbij ontvangt u onze reactie aangaande het Definitieve Ontwerp van het nieuwe schoolgebouw aan 

de Jacob de Graefflaan. Zoals enige tijd geleden met elkaar afgesproken heeft de MR op dit ontwerp 
instemmingsrecht. 

De MR heeft na ampel beraad besloten om haar instemming te geven op het Definitieve Ontwerp. We 

zijn de architect, projectleider en de werkgroep zeer erkentelijk voor hun inzet en 

doorzettingsvermogen om tot een mooi gebouw te komen wat uiteindelijk rechtdoet aan de, vaak 

tegengestelde, belangen van vele die mee mochten denken tijdens deze lange procedure. 

De afgelopen jaren hebben we een intens proces met elkaar doorlopen. We hopen van ganser harte 

dat de vergunningsaanvraag en het aanbestedingsproces voorspoedig verlopen. We hebben het zeer 

op prijs gesteld dat mevrouw Pool diverse malen bij de MR vergaderingen aanwezig is geweest om 

toelichting te geven op proces en ontwerp. We nodigen haar dan ook van harte uit om in de komende 

maanden te gast te zijn bij onze vergaderingen om ons op de hoogte te houden van het proces, 

planning en eventuele aanpassingen. Zeker ook omdat er in de komende maanden nog vele 

beslissingen genomen moeten worden.  

Tevens is aangegeven in de correspondentie over het concept Definitief Ontwerp (juli/augustus 2018) 

dat er bij het definitieve Ontwerp een kostenraming gemaakt kan worden. We stellen het zeer op prijs 

deze te ontvangen. Het lijkt erop dat een deel van het budget besteed zal worden aan de wensen van 

de omwonenden. Voorbeelden hiervan zijn de trap aan de achterkant en de geluidswand. De MR 

betreurt het dat dit geld niet besteed kan worden aan zaken ten gunste van de kinderen en 

leerkrachten 

Omdat de druk op de bestaande locatie erg groot is door het inmiddels grote aantal leerlingen, 

leerkrachten en port-o-cabins verwachten wij dat DHS geen oponthoud meer toelaat. Dit in belang 

van de kinderen, leerkrachten en kwaliteit van het onderwijs.  

Een belangrijke wens was om de kleinschaligheid terug te laten keren in het nieuwe gebouw. Het 

ontwerp lijkt daar niet aan te voldoen. Dat is iets wat de MR betreurt. We verwachten dat bij de 

inrichting en aankleding van de school dat dit als nog gecreëerd zal worden. De keus van de baksteen 

is hier al zeer bepalend in. De MR heeft een voorkeur voor de Daas baksteen. We zijn echter zeer 

content met de grootte van de schoolpleinen.  

Wij wensen de projectleider en schooldirecteur veel succes bij het vervolg van het traject. Nogmaals 

het verzoek om grote druk bij de gemeente uit te oefenen om een goede wissellocatie aan te wijzen. 

De MR heeft voorkeur voor 1 gebouw dat alle leerlingen huisvest waar een ieder zelfstandig naar toe 

kan gaan.  

Graag ontvangen we uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hannie Dalhuisen 

Voorzitter MR 


