
Bereiken hoogste punt 
In afgeslankte coronavorm met een druilerige regen buiten hebben 
we toch het bereiken van het hoogste punt feestelijk gevierd. 
Leerlingen van de CIA stonden in de nieuwbouw met gebak en lek-
kere hapjes, de schoolband had de primeur en de akoestiek was 
geweldig. Pas op zo'n moment zie je, hoeveel mensen tegelijker-
tijd aan het werk zijn op ons bouwproject. De verschillende kleu-
ren werkkleding geven aan van welke bedrijf ze afkomstig zijn en 
wat hun specialiteit is. Rector Nynke Gerritsma bedankte hen allen 
terecht voor het mooie werk dat ze leveren. 
 
Inrichting 
Terwijl de buitenkant van het gebouw langzaam roestkleurig 
wordt, zijn we met Brigitte Jongstra samen druk bezig met de in-
richting van het gebouw. Het meubelplan is klaar en de leveran-
ciers kunnen hun aanbod doen. De kluisjes zijn uitgezocht, de sig-
ning erop eveneens. We hebben de kleur van de schakelaars be-
paald, de kleur van de muren en de vloerbedekking en de tekening 
van de maatwerkkasten op diverse plekken is goedgekeurd. Nu 
ontwerpt zij met onze input visuals op diverse plekken in de 
school: een soort behang samengesteld uit relevante foto's met 
woorden die daarbij passen. Thema's zijn onder andere: sport, bè-
tavakken, talen, wereldoriëntatie, burgerschap. 
 
Oplevering, verhuizing en afscheid 
Volgens de planning zouden we in maart een nieuwe school moe-
ten hebben. We verwachten de oplevering ergens in deze maand, 
waarna de inrichting kan beginnen. We denken in mei te kunnen 
verhuizen en dat doen we in twee fasen. De klassen en de kanto-
ren van het hoofdgebouw worden in mei verhuisd, de mavoafde-
ling op het einde van het schooljaar. Natuurlijk nemen we op ge-
paste wijze afscheid van onze twee gebouwen. 
 
Sloop 
De sloop van het hoofdgebouw kan voorzichtig beginnen na de 
meivakantie. Op dat moment zijn de eindexamens begonnen, dus 
zal dit voornamelijk het intern strippen van het gebouw zijn. De 
daadwerkelijke sloop zal in de zomervakantie plaatsvinden. Wordt 
het een lange droge zomer, dan voorzien we hier stofoverlast voor 
onze buren.  
 
Voortuin 
Het aanleggen van de voortuin kan pas na de sloop, toch zijn we 
hier al wel over na aan het denken. En dat doen we niet alleen. 
Een eerste gesprek met enkele buren hebben we al gehad, we ho-
pen over niet al te lange tijd een ontwerpbureau aan tafel te heb-
ben, maar ook vertegenwoordigers van school, van de buurt en 
van de gemeente. 
 
Leerlingen op de bouw 
Kleine groepjes leerlingen bezoeken samen met hun afdelingslei-
der en een docent het bouwproject. Pas dan krijgen ze een idee 
hoe hun nieuwe school eruit komt te zien. Leuk om hun enthousi-
aste vragen te kunnen beantwoorden! 
 
Compliment 
We zijn ontzettend blij met Mertens als aannemer: er wordt netjes 
en efficiënt gewerkt, er is erg weinig overlast en bij vragen kunnen 
we altijd rekenen op medewerking.  
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