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Nieuwbouw, tijdelijke huisvesting, veiligheid 

Geregeld bereiken ons vragen over hoe het gaat met de plannen voor het nieuwe gebouw voor 

onze school. Enkele jaren geleden al lieten wij immers weten dat onze school een nieuw gebouw 

gaat krijgen. Toch is er nog niets te zien en dat roept vragen op. Heel begrijpelijk. 

 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het nieuwe gebouw. Er vindt momenteel intensief 

overleg plaats met de gemeente,  er is al een tijd geleden door de school een programma van 

eisen opgesteld en er is op papier al gewerkt aan het ontwerp. Ook zijn we in gesprek met de 

gemeente over tijdelijke huisvesting vlakbij de school. We moeten tijdens de nieuwbouw namelijk 

wel een tijdelijke plek hebben. Ook voor deze tijdelijke huisvesting hebben we een programma 

van eisen opgesteld zodat ook het tijdelijke gebouw een prima school gaat worden. Zodra we 

concrete informatie hebben over wanneer de tijdelijke huisvesting wordt opgeleverd en wanneer 

we daarnaartoe verhuizen, laten we dat natuurlijk direct weten. 

  

Er zijn ook vragen gesteld over de staat van het huidige gebouw en of het nog wel veilig is. De 

Medezeggenschapsraad heeft hierover een zeer duidelijke brief verstuurd naar Meer Primair, de 

stichting waartoe onze school behoort. Dit heeft geleid tot een reactie van Sineth, het bedrijf dat 

voor Meer Primair het gebouwbeheer uitvoert. Deze reactie staat hieronder vermeld. 

 

Staat van onderhoud Juliana van Stolbergschool 

Het gebouw waarin de Juliana van Stolbergschool is gehuisvest, is aan het einde van zijn 

levensduur. Om die reden heeft de gemeente enkele jaren geleden in het Integraal 

Huisvestingsplan al opgenomen dat op de bestaande locatie een nieuw gebouw gaat worden 

geplaatst. Dat betekent ook dat er eerst tijdelijke huisvesting vlakbij het huidige gebouw moet 

worden gerealiseerd. Daar wordt momenteel heel hard aan gewerkt. 

 

Totdat de tijdelijke huisvesting is gerealiseerd, wordt het bestaande gebouw uiteraard nog 

onderhouden. Storingsmeldingen en onderhoudsvragen die vanuit de school worden gemeld bij 

Sineth (het bedrijf dat het gebouwbeheer uitvoert) zullen nog altijd zo spoedig mogelijk worden 

opgepakt en uitgevoerd. 

 

Sineth heeft een aantal zaken nader laten onderzoeken om de veiligheid binnen het gebouw te 

kunnen garanderen. Al eerder was er een melding gedaan bij Liander om de gasmeter te 

vervangen die op dit moment zwaar door corrosie is aangetast. Liander had aangegeven dat het 

geen gevaar zou opleveren, maar na aandringen komt het bedrijf de gasmeter uit voorzorg op 27 

mei alsnog vervangen. 
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Tevens zijn er de afgelopen jaren veel lekkages geweest. De vraag is ontstaan of de lekkages 

schadelijk zijn geweest voor de dakconstructie. Consolidated, het bedrijf dat het onderhoud aan 

het dak uitvoert, heeft ons laten weten dat de constructie nog steeds in orde is. 

 

Alle onderhoudspartijen zijn op de hoogte van de situatie van het gebouw en zijn extra alert 

wanneer zij voor onderhoud komen. Bij enige twijfel over het waarborgen van de veiligheid wordt 

Sineth op de hoogte gebracht. 

Op dit moment is er geen twijfel en kan het gebouw in gebruik blijven tot de tijdelijke huisvesting 

is gerealiseerd. 

________________________________________________________________________________ 

 

Oproep: wie heeft het boek ‘Vogels in Nederland’ over? 

Onlangs heeft de postcodeloterij al haar leden een 

prachtig boek over vogels in Nederland gestuurd. Mooie 

tekeningen en duidelijke teksten maken het boek ook 

heel interessant voor kinderen. Vandaar dat we als school 

op zoek zijn naar exemplaren van dit boek. Mocht iemand 

dit vogelboek over hebben, dan houden wij ons 

aanbevolen. Je kunt het inleveren bij Joost of bij de 

leerkracht van je kind.  
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Kalender 

24 mei   Tweede Pinksterdag (kinderen vrij) 

31 mei   start afname cito-toetsen gr. 3 t/m 7 


