Update huisvesting
Het lijkt er voor u misschien een beetje op dat de Fridtjof op het gebied van huisvesting een rustig
schooljaar achter de rug heeft. Het klopt dat met de plaatsing van de portocabins het ergste
ruimtegebrek enigszins is opgelost. Toch zijn we het afgelopen jaar enorm druk geweest om de
volgende stap te zetten in het huisvestingsproces.
Graag informeren we u over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen die eraan komen.
Zwart op wit; er komt nieuwbouw!
Inmiddels is de kogel door de kerk en heeft de gemeente toestemming gegeven om nieuwbouw te
realiseren op onze huidige locatie. Er was lang sprake van een scenario waarbij het huidige gebouw
gerenoveerd zou worden, gelukkig is dat nu van de baan.
Onze voorkeur lag al veel langer bij complete nieuwbouw, omdat we dan echt een gebouw neer
kunnen zetten dat helemaal aansluit op onze visie en de wensen die we hebben. Op de Nansenplaats
komt een nieuw gebouw dat plaats gaat bieden aan het huidige aantal (zeventien) stamgroepen.
Samenwerking SWK groep.
Stichting BOOR en de SWK groep (waar kinderopvang Bijdehand onder valt) zijn in vergaande
onderhandeling om een samenwerking aan te gaan in dit nieuwe gebouw. De komende periode
wordt, naar verwachting, deze samenwerking definitief gemaakt. Concreet betekent dit voor ons dat
Bijdehand mee gaat in het nieuwbouwproject waardoor ook het huidige gebouw van Bijdehand mee
wordt genomen in de plannen.
Als deze samenwerking om wat voor reden dan ook niet doorgaat, blijft de nieuwbouw voor de
Fridtjof staan.
Planning:
De komende periode wordt besteed aan het aanstellen van een externe projectleider. Voor de
zomervakantie hebben we dat proces afgerond. Na de zomervakantie gaan we meteen aan de slag
met het aanstellen van een architect en dan gaan we eindelijk de fase in waar we zolang naar
uitkijken: het ontwerpen! We hebben inmiddels ook een globale planning:
- De komende twee schooljaren (2019-2020 en 2020-2021) zullen we besteden aan het
ontwerpen van het nieuwe gebouw en aan het aanvragen van vergunningen. Wij willen dit
zorgvuldig doen omdat we zeker willen weten dat we overal aan gedacht hebben. Een nieuw
gebouw biedt enorm veel kansen, maar we willen wel zeker weten dat we alle kansen
grijpen.
- In het derde jaar (schooljaar 2021-2022) wordt de nieuwbouw gerealiseerd en we hopen bij
de start van schooljaar 2022-2023 de feestelijke opening te kunnen organiseren.
Tijdelijke huisvesting.
Uiteraard zijn wij enorm tevreden met de huidige stand van zaken. Na jaren van overleggen lijkt er nu
een eindpunt in zicht. Dat we dat eindpunt zelf kunnen vormgeven maakt dat we extra tevreden zijn.
Voordat het zover is, moet er natuurlijk gebouwd worden. Tijdens de bouw kunnen wij geen gebruik
maken van de huidige locatie en hebben we een vervangende locatie nodig.
Verschillende opties zijn overwogen en aangedragen bij de gemeente. Hierbij zijn twee
uitgangspunten gehanteerd:
1. we willen met de hele school bij elkaar blijven. Wij achten het niet wenselijk dat er
verschillende klassen verdeeld over de wijk zitten.
2. de kosten van deze tijdelijke huisvesting mogen niet te groot zijn
Op basis van deze twee punten heeft de gemeente aan de Dirk Costerstraat in Zevenkamp een
geschikte locatie voor ons gevonden.

In eerste instantie was dit voor ons wel even schrikken. Een verhuizing, niet onze vaste stek, andere
reistijd voor de kinderen en voor u…
Omdat het gaat om een periode van één schooljaar, omdat we met z’n allen bij elkaar kunnen blijven
en omdat we het grote einddoel zien, namelijk een fantastisch nieuw gebouw, staan wij inmiddels
helemaal achter deze optie.
We noemen het nog steeds een optie, omdat de definitieve handtekening nog gezet moet worden.
Dit is voor ons ook de reden waarom het soms een uitdaging is om te communiceren. We zijn van
zoveel partijen afhankelijk dat we niet altijd meteen met informatie naar buiten kunnen treden. Juist
omdat we vanuit zorgvuldigheid willen handelen, moeten we soms even afwachten tot we iets meer
duidelijkheid hebben.
Voor ons wijzen de signalen op dit moment allemaal naar de Dirk Costerstraat en daarom willen we u
nu toch graag op deze manier informeren.
Meedenken? Graag!
We snappen heel goed dat deze tijdelijke huisvesting voor u vragen oplevert. Zoals u van ons gewend
bent gaan we daarover graag met u in gesprek. U kunt uw vragen, tips, opmerkingen of
meedenkopties via de mail aanleveren bij onze MR - mr@fridtjofnansenschool.nl. De MR zal de
ingekomen vragen/opmerkingen verzamelen en in het nieuwe schooljaar (september?) nodigen we u
uit voor een gesprek.

