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Hoevelaken, 7 maart 2019 

 

Betreft: terugkoppeling informatiebijeenkomst 

 

Beste ouders, verzorgers, buurbewoners en belangstellenden, 

Op de informatiebijeenkomst van 4 februari jl. zijn ouders, buurtbewoners en 
belangstellenden op de hoogte gesteld van het renovatieplan van de school. Iedereen werd 
ook in de gelegenheid gesteld om hun vragen te stellen. Hieronder is een samenvatting van 
die vragen te vinden met daaronder het antwoord. We hopen dat het vraag- en 
antwoordoverzicht duidelijkheid geeft.  

1. Waarom niet gasloos? Meerkosten hiervan zijn te verwaarlozen over een periode van 
15-20 jaar. 
Het gasloos maken van het gebouw is erg kostbaar. De gemeente financiert dit niet en 
de school heeft niet de middelen om dit te realiseren. 

2. Hoe wordt overlast richting onderbouw beperkt en veiligheid tijdens de bouw geborgd? 
De onderbouwgroepen blijven tijdens de renovatie op de huidige locatie en er wordt 
rekening gehouden met de aanwezigheid van deze groepen. Als er activiteiten zijn die 
veel lawaai veroorzaken, vindt er in overleg met de directie afstemming plaats. Op deze 
manier verwachten we dat het onderwijsproces gewoon zijn doorgang kan vinden. In het 
onderbouwdeel worden stofschotten geplaatst. 

3. Klimaatsysteem welke nu is bedacht is eenvoudig, is het mogelijk deze aan 
nieuwbouweisen te laten voldoen? Technisch gezien is hier ruimte voor.  
Het luchtzuiveringssysteem dat wordt geïnstalleerd voldoet aan de huidige bouweisen, 
evenals de andere ingrepen die verricht gaan worden.  

4. De bedachte gevelpanelen voor het gehele gebouw zijn wel heel grijs. Misschien wat 
houtdelen inpassen voor een mooier ontwerp. 
De gevelpanelen zijn licht grijs en zijn al in het onderbouwdeel toegepast. Om te komen 
tot één fraaie uitstraling is gekozen voor dit materiaal. 

5. De ruimte voor de huidige BSO heeft geen daglicht, wordt dit in het nieuwe ontwerp 
beter/anders? 
In het nieuwe ontwerp komt er een brede tribune trap de zaal in waardoor een deel van 
de zaal een hoger plafond krijgt. Hierdoor komt er ook een betere lichtval in de zaal. Ook 
bij het Bever- en Dolfijnenlokaal wordt de binnen pui voorzien van extra glas om 
transparantie en lichtinval te bevorderen. 
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6. Aandacht voor overgang naar volgende bouw in noodgebouw, bijv. met kleuters in 
noodgebouw op bezoek of foto’s, filmpje in de klas, zodat ze weten waar ze terecht 
komen? ’t Is al zo spannend. 
Na de zomervakantie start de midden- en de bovenbouw in de noodschool. De 
leerkrachten vangen de kinderen op en laten hen de school zien. We nemen hier de tijd 
voor. We gaan voor de zomervakantie niet op bezoek omdat de school nog gebruikt 
wordt door een andere school.  

7. Kan je participeren in de zonnepanelen? 
Het dak van de school wordt vol gezet met zonnepanelen. Het is nu nog niet duidelijk of 
er energie naar de omliggende wijk toegaat. 

8. Ik heb niet terug gezien waar de fietsen gestald gaan worden. Vind de huidige plek op 
het plein erg vol. Dit gaat ten koste van de speelruimte. 
We hebben nog geen plan gemaakt voor de inrichting van het plein. De fietsen moeten 
op het plein geplaatst worden, dus we gaan met elkaar kijken wat de beste plekken zijn. 

9. Wordt er ook wat met de kleutertuin gedaan i.v.m. hangjongeren? 
We hebben alle mogelijke inspanningen en ingrepen verricht om het bezoek van 
hangjongeren tegen te gaan.  

10. Denk serieus na over koeling in het gebouw. Niet op besparen! 
In de zaal wordt een systeem geplaatst dat verwarmt en verkoelt. We investeren veel 
geld in het luchtsysteem dat voldoet aan de huidige bouweisen. 

11. Kan er een buurtbewonersplan voor het parkeren gemaakt worden? We ervaren veel 
verkeersoverlast van de ouders. 
Het bestuur en de ouderraad hebben initiatief genomen op dit punt. Zij zullen de 
buurtbewoners betrekken bij het te maken plan, zodat de afstemming optimaal is. 

12. Waarom wordt de voetbalkooi niet verplaatst? 
Dit is een vraag voor de gemeente. 

13. Ik heb veel last van rondrennende kinderen langs mijn huis en papier in mijn tuin. 
Kunnen de kinderen dit niet opruimen? 
We vinden het jammer dat omwonenden last ervaren van spelende kinderen. Wij 
stimuleren de kinderen om te spelen, zodat zij zich goed ontwikkelen. De kinderen 
maken tijdens de pauze in de ochtend (15 minuten) en tussen de middag (max. 60 
minuten) gebruik van het weitje naast de school om te spelen. Er zijn afspraken 
gemaakt over waar de kinderen mogen spelen. Aangezien de kinderen in de school eten 
en drinken, mogen ze geen etenswaar mee naar buiten nemen. Hiermee voorkomen we 
dat papiertjes in de natuur terecht komen. 

14. Ik zie ’s morgens veel kinderen op de fiets zonder licht aan rijden. Dit is levensgevaarlijk! 
Wij vinden het van belang dat ouders hun kinderen leren het licht van de fiets aan te 
doen als ze de straat opgaan. 

15. Het parkeren naast de school is een probleem. De ouders en teamleden plaatsen hun 
auto op onze parkeerplaatsen. 
Het gaat hier om een openbare parkeerplaats. De teamleden en de ouders is gevraagd 
hier niet te parkeren i.v.m. overlast voor de buurtbewoners. Het bestuur en de ouderraad 
gaan in overleg met de buurtbewoners en de gemeente om te kijken naar een 
structurelere oplossing. 
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16. Als wij ’s morgens weg moeten met de auto en ouders staan te praten, worden we met 
een boos gezicht aangekeken. 
Het spijt ons dat er zo weinig tolerantie is voor elkaar. Wij leren kinderen om rekening te 
houden met een ander. Het zou fijn zijn als volwassenen het goede voorbeeld geven. 

17. Graag het hek verplaatsen. 
Na de renovatie wordt het middenbouwhek weer gesloten, zodat o.a. de buurtbewoners 
minder overlast ervaren. 

18. Aandacht voor de parkeerplaats op het Boekweitveld. Het is ’s morgens erg druk en er 
ontstaan gevaarlijke situaties. 
Wij vragen ouders om te parkeren bij het manifestatieveld, zodat de kinderen veilig naar 
school toe kunnen. 

19. Waarom zijn de borden Kiss&ride geplaatst? 
Die borden zijn geplaatst voor ouders die vlot hun kind willen afzetten en vervolgens 
weer doorrijden. 

20. De kinderen gillen alleen maar tijdens het buitenspelen. Er is veel geluidsoverlast! 
De leerkrachten en pleinwachten spreken kinderen aan als ze zonder reden gillen.  

21. Is het mogelijk de buurt op de hoogte te houden van de werkzaamheden rondom de 
school? 
De renovatiewerkzaamheden duren 9 maanden van september t/m mei. Mochten er 
werkzaamheden zijn die ernstige overlast veroorzaken voor de buurtbewoners, dan 
wordt er geïnformeerd. We gaan er van uit dat de overlast minimaal zal zijn. De 
vorderingen van de bouw kunt u volgen via onze website en de nieuwsbrieven. 

22. Hoe regel ik het brengen van mijn kinderen als ik naar twee locaties moet?  
We zorgen voor brede openings- en sluitingstijden zodat ouders rustig hun kinderen 
ophalen en brengen. 

23. De verkeerssituatie bij de noodschool is onoverzichtelijk. Wat gaat de school doen voor 
de veiligheid bij het oversteken? 
In samenwerking met de ouderraad zullen we bij het komen en gaan van de kinderen 
het oversteken regelen d.m.v. ‘klaarovers’. 

 

Het bouwteam is druk bezig met de voorbereidingen voor de verbouwing om van de Hoeve 
weer een toekomst bestendig gebouw te maken. We hopen u in de maand april meer 
informatie te kunnen geven over de verhuizing naar de noodschool. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom op school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nancy de Graaff 

 


