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Ontwikkelingen Brede School Grave Oost
Update: 12 juli 2016

Via de Nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte over de laatste ontwikkelingen daar waar het gaat om de vorming van de Brede School Grave Oost.
De ontwikkelingen stapelen zich nu op. Zo heeft er op woensdagavond 6 juli 2061
een informatieavond plaatsgevonden in wijkgebouw Esterade waarin o.a. een eerste
voorlopig ontwerp van de nieuwe brede school Oost is gepresenteerd én er uitvoerig
is gesproken over de verkeersveiligheid op weg naar het nieuwe gebouw.
Voor dit laatste is een klankbordgroep opgericht waarvoor zich reeds meerdere Hartenaas ouders hebben gemeld. Een goede ontwikkeling omdat ouders en omwonenden mee kunnen denken en adviezen kunnen geven.
(Gemeentelijke info via http://www.grave.nl/internet/utiliteitsbouw_238/item/brede-schoolgrave-oost_55072.html)

Het voorlopig ontwerp is gemaakt vanuit het Programma van Eisen zoals dat in
eerste instantie is opgesteld voor de Brede School Grave Oost die gebouwd zou
worden op het terrein waar nu De Sprankel staat en eigenlijk op 1-8-2016 zou
worden opgeleverd. Aan het originele PvE is in dit voorjaar nog flink gesleuteld,
omdat o.a. De Wijkraad is afgehaakt als toekomstig medegebruiker van het nieuwe
gebouw.
Het nieuwe gebouw, waarin Hartenaas en De Sprankel als basisscholen, De Eerste
Stap als Kinderopvang organisatie én de GGD zullen participeren, zal gebouwd worden met het oog op de toekomst. Hoe die toekomst eruit zal zien weet niemand
exact. Wat echter wel duidelijk is dat het gebouw zo gebouwd zal moeten worden
dat er flexibel omgegaan moet kunnen worden met veranderende omstandigheden.
Een gebouw neerzetten vanuit een gedachte die ligt in het verleden of met een blik
op het onderwijs zoals dat nu, anno 2016, gegeven wordt hoort daar niet bij.
Feitelijk dienen we ons dus voorspellend op te stellen, niet alleen op het gebied van
“hoe” bv. de beide scholen het onderwijs van de toekomst “zien” maar ook hoe
schoolbesturen en gemeentes samenwerking in de toekomst zien en zullen faciliteren.
Stichting Invitare (waarvan
Hartenaas deel uitmaakt) en
Optimus (waarvan De Sprankel
deel uitmaakt) werken reeds
intensief samen op allerlei gebieden. Hartenaas en De Sprankel
zullen dit ook gaan doen. Uiteindelijk willen we er allemaal voor
zorgen dat alle kinderen zo goed
mogelijk onderwijs en opvang
genieten in een mooi, nieuw
gebouw.
(lees verder op de volgende bladzijde)
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Ontwikkelingen Brede School Grave Oost (vervolg)
Fusieschool?
Intensieve samenwerking tussen Hartenaas, De Sprankel en De Eerste Stap houdt
niet in dat de scholen gaan fuseren. Hartenaas en De Sprankel blijven gewoon twee
scholen!
Wel is het zo dat er in het nieuwe gebouw geen aparte Hartenaasvleugel en
Sprankelvleugel komen. Het gedachtengoed “ieder zijn eigen vierkante meters los
van elkaar” past totaal niet bij de samenwerkingsgedachte die wij voor ogen hebben.
In het gebouw zullen daarom 3 clusters komen: Een onderbouw, middenbouw én
bovenbouwgedeelte, waarin leerlingen van beide scholen naast elkaar onderwijs
genieten dat bij hen past. Hiermee kunnen we ook veel flexibeler omgaan met mogelijke verschuivingen van leerlingen in de toekomst.
Het Hartenaas karakter
Het kleinschalige van Hartenaas, zal plaatsmaken voor een gebouw waarin ongeveer
450 leerlingen onderwijs gaan genieten.
Is dat slechter? Ik weet het niet.
Wat ik wel weet is dat we het onderwijs dat we bieden én onze omgang met leerlingen en ouders willen door ontwikkelen en zullen door ontwikkelen. PBS en Jeelo
zullen echt niet gaan verdwijnen omdat we gaan samenwerken met een grotere
school die daarmee niet werkt.
De identiteit van Hartenaas zal ook herkenbaar zijn in het nieuwe gebouw, maar wel
op een andere manier dan nu het geval is. Aankomende 1,5 jaar zullen we dit laatste
goed neerzetten (ook met behulp van betrokken ouders) zodat we op 1 januari 2018
(daar gaan we nog steeds vanuit) met een gerust hart onze nieuwe deur kunnen
openen voor alle leerlingen en hun ouders.
William van den Berg
directeur Hartenaas

