
Eerste sloopfase  
Geheel volgens planning zijn vijf lokalen aan de achterkant van het hoofdgebouw 
afgebroken. Niet zichtbaar van de straatkant, maar voor het team en de leerlingen 
komt de nieuwbouw nu tastbaar dichterbij. Deels kunnen de lessen die in deze loka-
len werden verzorgd in het gebouw gegeven worden. Ook de semi-permanente 
noodbouw voor het openleercentrum aan de rechterkant van het gebouw is weer als 
onderwijslocatie in gebruik genomen onder de naam gebouw P. 
 
Fietsenstalling 
De fietsenstalling is verplaatst naar het gazon voor het vmbo-gebouw. Deze locatie is 
betegeld, de fietsenrekken zijn verplaatst en er is een afsluitbare omheining omheen 
gezet. Twee jaar lang zullen de leerlingen van havo en vwo hier hun fietsen moeten 
parkeren. 
 
Ingang 
De ingang voor de leerlingen bij de kluisjes is niet meer te gebruiken. Leerlingen en 
teamleden maken gebruik van de twee ingangen aan de voorkant van de school. We 
kunnen zo alvast wennen aan de nieuwe situatie: in de nieuwbouw zal er immers 
maar één hoofdingang aan de voorzijde komen voor iedereen. 
 
Schoolplein 
Het schoolplein wordt bouwterrein. Leerlingen kunnen buiten pauzeren op de ruimte 
tussen het OLC en gebouw P. Deze ruimte kan dus niet langer gebruikt worden als 
parkeerplaats. De poort richting Veld blijft voor leerlingen gesloten.  
Onze buren aan de zijde van het OLC zullen in de pauzes wat meer geluid vanaf het 
tijdelijke schoolplein horen. Mocht u overmatig overlast ervaren, dan vragen we u om 
dit te melden bij René Hermans, telefoonnummer 06 420 829 03. 
 
Archeologen 
Op dit moment is er een archeologisch onderzoek aan de gang. We zijn benieuwd 
naar hun bevindingen. 
 
Bouw 
In september neemt de stuurgroep een besluit m.b.t. de keuze van de drie partijen 
die de nieuwe school daadwerkelijk moeten gaan neerzetten. Zowel voor het bouw-
kundig, het werktuigbouwkundig als het elektrotechnisch aspect zijn er drie geïnte-
resseerde partijen geselecteerd. 
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