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bouwjournaal

BOS EN DUINSCHOOL
VOORWOORD
De Bos en Duinschool wordt in de periode tot en
met de zomervakantie grondig aangepakt. De
school krijgt een onderhoudsbeurt en de werkruimte van de drie lokalen aan de achterzijde wordt
vergroot.
De school kent een lange historie net zoals het
schoolgebouw. Het gebouw heeft aan veel kinderen onderdak gegeven. Niet alleen voor het volgen
van onderwijs. Ook voor de peuters is er plaats.
Daarnaast biedt de school ruimte voor tussen- en
naschoolse opvang. Het gebouw wordt intensief
gebruikt.

DIRECTEUR ASTRID KAANDORP:
“EINDELIJK, WE GAAN BEGINNEN MET HET
OPKNAPPEN VAN ONZE SCHOOL!”

Hans Zoutendijk, stafdirecteur Salomo
In de komende periode wordt het gebouw van
binnen geschilderd. Daarnaast worden ook een
aantal interne aanpassingen verricht. De gymzaal
krijgt een opknapbeurt. En niet als minste wordt
een lokaal achter in de school als het ware iets
naar buiten geschoven. Daardoor ontstaat meer
werkruimte voor de onderbouw. De drie lokalen
met een puntdak worden daardoor beter bereikbaar. Ze kunnen ook efficiënter gebruikt worden.
In dit bouwjournaal leest u meer over de werkzaamheden. Ook de planning komt daarin aan
bod. Na de komende zomervakantie starten de kinderen en de leerkrachten in een fris en goed bruikbaar gebouw. We kijken daar allemaal naar uit.
Hans Zoutendijk

Astrid Kaandorp
Na vier jaar wachten is het eindelijk zover, we
gaan beginnen met een opknapbeurt van
onze geweldige school. De Bos en Duinschool
is de oudste school van Nederland en dat is
leuk, maar we willen de kinderen wel in een gebouw huisvesten dat aan de eisen van deze tijd
voldoet. Daar gaat nu aan gewerkt worden.
Hoewel de werkzaamheden nauwelijks overlast
zullen bezorgen en er zelfs geen vergunning
nodig is, vinden wij het toch fijn om ouders,
personeel en omwonenden te informeren over
onze plannen.

Wat gaat er precies gebeuren?
Het meest opvallende zal zijn het naar buiten
schuiven van één klaslokaal. Om meer speelruimte binnen te creëren zal dit lokaal gelijk
getrokken worden met de buitenmuur van het
schoolgebouw.
Visueel verandert er daardoor aan de buitenzijde
weinig, maar het levert de kinderen enorm veel
ruimte binnen op. We ruilen daarmee als het ware
wat speelruimte buiten in voor binnenruimte.
Lees verder op de achterzijde

bouwjournaal • BOS EN DUINSCHOOL • mei 2014

VRAGEN?
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Vragen of opmerkingen over de totstandkoming
van de renovatie?
Mail naar e.kinneging@salomoscholen.nl

Vervolg

“EINDELIJK, WE GAAN BEGINNEN MET HET OPKNAPPEN VAN
ONZE SCHOOL!”
er gewoon lesgegeven worden en zal de overlast tot
een minimum beperkt blijven, daar zullen wij goed
op letten.
Gaat de renovatie overlast voor de buurt
opleveren?
In principe zal de omgeving weinig merken van de
werkzaamheden, want het meeste speelt zich inpandig af. Wel zal er wat aan- en afvoer van materialen
zijn, maar beperkt. De werklieden krijgen instructies
om buiten geen luide muziek af te spelen en zo stil
mogelijk te werken, dus ook geluidsoverlast zal naar
verwachting minimaal zijn.

Maar dat is niet het enige, ook zullen de klaslokalen
opgeknapt worden en de gymzaal krijgt een opfrisbeurt.
Komen er hijmachines of ander groot
materieel aan te pas?
Nee, dat is gelukkig niet nodig. Eigenlijk is het verplaatsen van één buitenmuur het enige dat je aan de
buitenzijde kunt zien. Er is dan ook geen vergunning
nodig, maar we hebben de gemeente toch van onze
plannen op de hoogte gesteld.
Wat verandert er in de klaslokalen?
De docenten zullen alles inpakken en vervolgens

komt een verhuisbedrijf het klaslokaal leegmaken. Elk
lokaal wordt geschilderd en flink opgefrist, een aantal
zelfs met nieuwe vloerbedekking en plafonds, zodat alles weer klaar is voor de toekomst. We willen nog lang in
deze fijne school blijven.
Wanneer gaat de renovatie beginnen?
We gaan starten op maandag 16 juni.
Blijft de school gewoon open op de huidige
locatie?
Gedurende de zomervakantie is de school uiteraard gesloten en dan zal dus het meeste werk verzet
worden. Zolang de kinderen nog naar school gaan kan

Verandert er iets voor de ouders die hun
kinderen naar school brengen?
Nee, er zal geen aan- en afvoer zijn tijdens de momenten dat kinderen naar school komen of weer
weggaan. Bij alles dat gaat gebeuren is de veiligheid
van iedereen het allerbelangrijkste en daar zal altijd
prioriteit aan gegeven worden.
Wanneer moet de renovatie voltooid zijn?
De planning is om een week voor het nieuwe schooljaar begint geheel klaar te zijn. De kinderen komen
dus na de zomervakantie weer op een geheel opgefrist schoolgebouw en zo kunnen we weer jaren
verder.

RONALD KLOS, PROJECTLEIDER BIJ SALOMO
Wat is precies jouw rol bij de renovatie?
Namens Salomo, de bestuurlijke organisatie
achter de Bos en Duinschool, hebben wij als BK
Certijn vastgoedbeheer in samenspraak met de
school de benodigde en gewenste werkzaamheden geïnventariseerd. Dit plan hebben wij financieel in kaart gebracht en ter goedkeuring aan de
gemeente voorgelegd. Nadat de gemeente hierop
zijn akkoord had gegeven hebben wij de aanbesteding opgestart. Na ontvangst en controle van
de inschrijvingen zijn we in onderhandeling gegaan en hebben wij duidelijke afspraken gemaakt
met de gekozen aannemer. Nu de uitbreiding
en renovatie gaat beginnen ben ik voor zowel
Salomo als de uitvoerder het aanspreekpunt
en ga ik ervoor zorgen dat de kinderen, leerkrachten en omwonenden zo min mogelijk last
hebben van alles dat gaat gebeuren.

Wat is de huidige status van het project?
De voorbereidingen zijn in volle gang en de planning is gereed. Een deel van de werkzaamheden zijn
inmiddels uitgevoerd, zo zijn de cv-ketels vervangen
en de gevelkozijnen buitenom opnieuw geschilderd
waarbij slechte delen zijn hersteld. Voor de komende
werkzaamheden staan aan de achterzijde de uitbreiding op het programma en zullen in de school diverse
ruimtes worden voorzien van een nieuwe vloerafwerking, zal er saus- en schilderwerk worden uitgevoerd,
de wanden van de gymzaal worden bekleed met
houten beplating en het benodigde onderhoud zal
worden uitgevoerd. We zullen er echt alles aan doen
om de kinderen en medewerkers een geweldige opgefriste school te geven.
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Ronald Klos

