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Vernieuwbouw Librije
U heeft er vast al wel over gehoord of over
gelezen. De Librije gaat ‘vernieuwbouwen’.
Op dinsdag 12 juli kregen wij het goede nieuws
dat de gemeenteraad van Opsterland het
Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft
goedgekeurd. Hiermee investeert de gemeente
nadrukkelijk in de onderwijshuisvesting van
onder andere De Librije.
De reden dat we gaan ‘vernieuwbouwen’ is dat
er te weinig klaslokalen zijn en omdat we de
kwaliteit van het gebouw willen verbeteren. Ook
willen we het huidige gebouw opener maken,
zodat er ook buiten de lokalen meer ruimte is
voor overleg en in kleine groepjes kan worden
gewerkt.

Bouwjournaal
Tijdens de voorbereidingen en de daadwerkelijke
verbouwing van de school willen we iedereen zo
goed mogelijk op de hoogte houden van de
ontwikkelingen. Daarom hebben we dit
bouwjournaal in het leven geroepen. Het is de
bedoeling om jullie maandelijkse op de hoogte te
houden via deze nieuwsbrief.

Achter de schermen
Nu denkt u misschien: start maar
met die verbouwing. Helaas gaat
dat niet zo snel. Wel zijn we ‘achter
de schermen’ al druk aan de gang.
Planvorming
We zijn begonnen met het inventariseren van de
exacte wensen. Er is een brainstorm met het
bestuur, leerkrachten en leerlingen geweest. Het

huidige schoolgebouw, en de omgeving, is
geïnspecteerd. Huidige klachten en wensen zijn
vastgelegd, zodat helder is wat de
(on)mogelijkheden zijn om meer ruimte te
creëren.
Tot slot zijn er gesprekken met de architect
geweest. Onze precieze wensen zijn uiteindelijk
vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).

Ontwerp en aanbesteding
Het PvE vormt de input voor een aantal
voorontwerpen van de architect. Hij legt ons
meerdere vernieuwbouw scenario’s voor,
waarbij ook de kosten inzichtelijk zijn gemaakt.
We maken daarna een keuze voor een
definitieve ontwerprichting.

Als het ontwerp definitief is, wordt er een
aanbesteding georganiseerd. Na de aanbesteding
volgt de gunning naar de uitvoerende partij.

Gebruik leslokalen De Vlieger
Nadat de vernieuwbouw van de school is
gegund, volgt de voorbereiding en uitvoering van
de werkzaamheden door de aannemer. Hierbij is
het van belang dat de overlast en de duur van de
werkzaamheden zo beperkt mogelijk is.

We hebben dan dus korte tijd te maken met
twee schoollocaties.

Er wordt gebouwd in een bestaande situatie,
waar in een groot deel gewoon les wordt
gegeven. De bouw zal helaas enige overlast
veroorzaken. Daar kunnen we niet omheen.
Tijdens de verbouwing gaan we gebruik maken
van het voormalige schoolgebouw van De
Vlieger. De gemeente Opsterland zorgt ervoor
dat het gebouw en alle faciliteiten voor die
periode op orde zijn.

Vragen
Heeft u vragen over de
vernieuwbouw? Stuur dan een
mailtje naar
bouwcommissie@pcbs-librije.nl

Welke groepen er tijdelijk verhuizen naar het
schoolgebouw van De Vlieger weten we nog niet.
Houd daarvoor onder andere deze nieuwsbrief in
de gaten.

