Nieuwsbrief
Jaargang 1 | Nr. 1 | September 2018

Eerste nieuwsbrief Scholenbouw Laren

Wat is er gebeurd?

Goed onderwijs legt een stevige basis onder de ontwikkeling

Het gemeentebestuur heeft op 3 april 2018 gekozen voor

van de kinderen in Laren. En daarbij hoort een veilige, frisse

nieuwbouw van de Braninkschool (openbaar basisonderwijs)

en uitdagende leeromgeving. Laren krijgt daarom

en Prins Willem Alexanderschool (christelijk basisonderwijs)

een nieuw schoolgebouw op het bestaande terrein aan de

op de bestaande locatie Verwoldseweg. Bartimeus (speciaal

Verwoldseweg. We slopen de oude gebouwen, omdat die

onderwijs) wordt in dit nieuwe gebouw toegevoegd. De

echt aan vervanging toe zijn. Tijdens de voorbereiding en

bedoeling is dat drie scholen onder één dak komen in een

uitvoering zullen we u regelmatig op de hoogte houden

duurzaam gebouw voor gezamenlijk gebruik.

door inloopavonden, gesprekken en nieuwsbrieven.
Stichting Poolster, Stichting Christelijk Basis Onderwijs
De nieuwbouw is een complexe operatie, omdat er veel

Lochem Laren (SCBOLL) en Bartimeus Speciaal Onderwijs

partijen bij betrokken zijn. De gemeente en schoolbesturen

maken het plan voor het nieuwe schoolgebouw in Laren.

betrekken Wakker Laorne, omwonenden, leerkrachten,

De gemeente stelt geld en grond beschikbaar en denkt

ouders en andere belanghebbenden graag bij het plan.

mee over wat op het gebied van verkeer en inrichting van

U weet als geen ander wat de kinderen, het dorp en de

de omgeving nodig is. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid

buurt nodig hebben. Ik vertrouw er daarom op dat u uw

en parkeren zijn hierin belangrijk.

vragen over de nieuwbouw en inpassing in de omgeving
stelt en uw ideeën laat horen.

We onderzoeken op welke plek aan de Verwoldseweg het
gebouw met schoolplein het beste kan worden neergezet.

Henk van Zeijts

Ook trekken we een begeleider aan voor de aanpak, voor-

Wethouder Onderwijs

bereiding en uitvoering van het bouwplan.

gemeente Lochem
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Even kennismaken met
Jacqueline Huijsmans is directeur-be-

Welke onderwerpen vindt u belangrijk?
Als omwonende en belanghebbende kunt u zelf het beste

stuurder van de Stichting Christelijk Basis-

aangeven wat bij de nieuwbouw voor u belangrijk is.

onderwijs Lochem-Laren. Zij vindt dat de

Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent waar het

samenwerking tussen de drie scholen een

gebouw komt te staan en welke uitstraling het gaat krijgen.

unieke kans biedt om elkaars onderwijs te
versterken en vanuit kwaliteit slim samen te
werken. Voor de kinderen zal het heerlijk zijn om in zo’n
modern gebouw in een prachtige omgeving les te krijgen.

Het parkeren van auto’s en fietsen heeft ook gevolgen voor
de omgeving. Hoe wordt het nieuwe gebouw met schoolplein bereikbaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten?
Kunnen kinderen wel veilig door het verkeer naar de school?
En hoe past het nieuwe schoolgebouw straks het beste in
de omgeving? Wij horen straks graag uw ideeën voor goede

Han Colvoort is algemeen directeur van

oplossingen.

Stichting Poolster. Hij spreekt “van een
prachtige kans om een modern en duurzaam schoolgebouw neer te zetten.
Zo’n gebouw waarborgt de kwaliteit van
het onderwijs in Laren. Een school met ruime

Waar kunt u terecht met vragen?

mogelijkheden nodigt kinderen uit tot leren en met
elkaar spelen. Zo zijn we klaar voor de toekomst.”

De nieuwsbrief willen wij 2 tot 3 keer per jaar uitbrengen,
totdat het nieuwe schoolgebouw in gebruik is genomen.

Johan Berghuis is algemeen directeur

Daarnaast willen wij u uitnodigen voor buurtbijeenkomsten

van Bartimeus Onderwijs. Hij is blij “dat

en inloopavonden in de periode van voorbereiding en reali-

leerlingen met een visuele beperking in

satie van het nieuwe schoolgebouw.

Laren in een school les krijgen waar zij ook
kinderen uit het gewone basisonderwijs in
hun schoolomgeving ontmoeten. Zo maken
kinderen elkaar sterker in het samen leren en spelen.”

We zijn nog niet zo ver dat we al een buurtbijeenkomst
kunnen organiseren. Het kost tijd om belangrijke zaken uit
Eindresultaat straatbeeld

te zoeken en een begeleider aan te trekken. Wel vragen wij
u alvast om uw wensen, ideeën en vragen over locatie,

Appie Baas is beleidsmedewerker onder-

schoolgebouw, schoolplein, omgeving, verkeersveiligheid

wijs en jeugd. Namens de gemeente

en parkeren met ons te delen. Dit kunt u doen via

Lochem is hij het eerste aanspreekpunt

a.baas@lochem.nl.

voor vragen van belanghebbenden en
omwonenden over de nieuwbouw van de
scholen in Laren. “De gemeente levert op
verschillende manieren een bijdrage aan deze nieuwbouw.
Samenwerking en communicatie zijn zowel binnen onze
organisatie als naar buiten toe belangrijk”.

Liever een digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liever geen nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Schrijft

Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van de nieuwsbrief

u zich dan in door een e-mail te sturen naar:

op uw adres of e-mailaccount, dan kunt u dat kenbaar

a.baas@lochem.nl. U ontvangt dan automatisch

maken via a.baas@lochem.nl.

de volgende nieuwsbrief in uw mailbox.
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