Verslag 5e ontwerpteam vergadering ( 27 maart 2018)
In deze meeting hebben we vooral over het buitenterrein gesproken. Hoe loopt de
school over in het park, en het park in de school? Heeft veel voordelen maar natuurlijk
ook nadelen waar we uiteraard altijd naar oplossingen zoeken. (hondenpoep
bijvoorbeeld….)
De inpassing in het park. Wel of geen fietspad achter de school langs? Voorstel lijkt nu
om dat wel te doen, anders krijg je donkere hoekjes waar niemand komt.
We kiezen er voor om geen hek om de school te zetten. We willen een transparant
gebouw dat deel uitmaakt van de wijk.
En waar laten we 300 fietsen? Het idee is dat er fietsrekken komen in het groen, dus zie je
de fietsen niet vanaf de straat, bovendien zullen ze niet direct speelruimte van de
kinderen innemen.
We staan stil bij parkeerplaatsen voor auto’s van medewerkers. Eventueel delen met de
bewoners ernaast? Er komen ook Zoen & Zoefplaatsen. Dat aantal is beperkt. We willen
stimuleren dat iedereen zoveel mogelijk lopend of met de fiets komt.
Ook gesproken over prullenbakken ja/nee. Het lijkt een goed idee om veel prullenbakken
neer te zetten maar dat trekt ook weer afval aan, blijkt uit onderzoek. Voorlopig kiezen
we voor één bak die we buiten zetten. De vuilcontainers komen ondergronds.
En dan het schoolplein. Maken we een stenen plein of maken we het groen? Steeds meer
scholen kiezen voor natuurpleinen. Jeugdjournaal had daar laatst een item over.
https://youtu.be/wlkB1UgxgkE. Heeft voor- en nadelen. We spreken verder over
fruitbomen, bijen. Zo kunnen we de natuur ook goed in de lessen verwerken.
Er volgt een uitgebreide discussie. Uiteindelijk vinden we dat het schoolplein moet
passen bij onze visie: ontdekkend en spelend leren. Dus materialen waar de creativiteit
van kinderen gestimuleerd wordt. Een groene inrichting dus. Naast de school is straks het
JOP terrein dus daar heb je ook speeltoestellen. Voorkeur heeft houtsnippers boven
zachte tegels.
Willen we “buiten leren” stimuleren? Ja, dat willen we graag, past bij de visie van de
school, ! De leeromgeving zal niet meer bestaan uit alleen een klaslokaal, maar veel meer
open ruimtes, met meer mogelijkheden en ook de buitenwereld behoort tot de
leeromgeving.
Belangrijk blijft steeds dat we wensen inventariseren maar dat alles nog wel in het budget
moet passen. Dat is een mooie uitdaging.
We hebben vorige week ook een inspiratiereis gemaakt naar drie scholen. Leerzaam om
te zien hoe verschillende scholen omgaan met de ruimtes en visie en wat wel/niet bij ons
past. We hebben vooral gekeken naar hoe de verschillende scholen omgaan met
leerpleinen en materialen. Daarnaast hebben we gekeken naar onderwijs en opvang in 1
gebouw, hoe doe je dat nou. Helaas werkten de scholen niet helemaal zoals wij de
integratie van onderwijs en opvang vorm willen geven. Op de margedag van 22 mei
hebben we een spreker uitgenodigd die al wel volledig geïntegreerd werkt met onderwijs
en opvang en dag arrangementen.

