Bilthoven, 19 januari 2016
Geachte ouders, verzorgers,
Open dag HNL
Afgelopen zaterdag hebben wij een zeer succesvolle open dag gehad. We hebben 2114
enthousiaste bezoekers mogen ontvangen en dat zijn er ongeveer 500 meer dan vorig jaar.
We hopen natuurlijk dat we dit terug gaan zien in onze aanmeldingen de komende weken en
dat we volgend jaar weer zo’n 200 tevreden nieuwe brugklassers in huis hebben.
Aandacht voor vernieuwbouw in de pers
De afgelopen tijd is er veel aandacht voor onze vernieuwbouwplannen in de pers. In de
Kerstvakantie stond er al een artikel in de Volkskrant met onze foto erbij en zowel vorige
week als gisteren stonden we in het AD en enkele regionale kranten.
Journalisten hebben soms de neiging wat meer sensatie te zoeken dan er in werkelijkheid is
en daarbij worden woorden wat verdraaid of te zwaar aangezet. Ik heb in elk geval de
behoefte te benadrukken dat wij erg blij zijn dat we voldoende budget hebben om ons
gebouw stevig onder handen te nemen en dat we hiermee in de gelegenheid zijn om het
gebouw aan te passen aan onze onderwijskundige visie.
Die onderwijskundige visie is er nog steeds op gericht dat klassikaal onderwijs onder
begeleiding van een docent het meest efficiënt is. Wij zien echter dat de rol van die docent
soms wat aan het verschuiven is of dat de docent wat meer schakelt tussen bijvoorbeeld
informeren en coachen. Eén van de voornaamste punten die we bij de
vernieuwbouwplannen willen uitwerken, is de wens om kleine groepjes leerlingen die dat
aankunnen, tijdens de les buiten het lokaal zelfstandig te laten werken aan een opdracht.
Ook zoeken we naar andere vereisten aan het gebouw die nodig zijn om meer maatwerk te
bieden. Elke leerling heeft zijn eigen leerstrategie en motivatie en we proberen daar ons
aanbod op aan te passen.
De verbetering van ons onderwijs is een continu proces, maar we gaan natuurlijk uit van wie
we zijn en waar we goed in zijn. Onze sterke punten zullen altijd herkenbaar blijven voor
ouders en leerlingen.
Gang van zaken tijdens verbouwing
Op de open dag stelden veel bezoekers vragen over de fasering van de bouw en men was
benieuwd waar de leerlingen gehuisvest zouden worden tijdens de verbouwing. Wij gaan
bouwen ‘on going concern’, dus we werken gewoon door in het gebouw. De bouwvakkers

zullen zoveel mogelijk gebruik maken van de schoolvakanties bij sloopwerkzaamheden waar
veel geluids- en stofoverlast zal zijn. We werken in maximaal 6 lokalen tegelijk en de
docenten die daar normaal gesproken lesgeven, worden dan tijdelijk elders (mijn voorkeur is
in noodlokalen op of naast ons terrein, maar daarover ben ik nog in gesprek met de
gemeente) gehuisvest. Zodra de lokalen klaar zijn, komen de volgende 6 lokalen aan de
beurt en worden de gerenoveerde lokalen direct betrokken. In onze planning van toetsen
e.d. zullen we in die periode ook moeten zoeken naar lokalen die niet al te dicht bij de
lokalen liggen die verbouwd worden. Onze 0.50-gang zit niet in de verbouwplannen en is
daar dus uitermate geschikt voor. De verbouwing zal starten in maart/april 2017 en het
gebouw wordt opgeleverd in september 2018, dus bij de start van schooljaar 18-19. Net iets
meer dan een jaar zullen we dus niet helemaal kunnen werken zoals we gewend zijn, maar
het geeft natuurlijk ook een hele nieuwe energie en het zal zeker de moeite waard zijn! In
september 2018 zitten we in een licht, kleurrijk en transparant gebouw dat klaar is voor 30
jaar kwalitatief hoogstaand, modern onderwijs!
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Dick Frantzen
Rector/Bestuurder

