oktober 2020
Beste ouders / verzorgers,
Het is alweer enige tijd geleden dat wij u informeerden over ontwikkelingen van de school. Het
coronavirus heeft de afgelopen maanden ontwikkelingen naar de achtergrond geschoven of vertraagd.
Inmiddels is een aantal concrete stappen gezet in de doorontwikkeling van de Driepas die we graag met
u delen.
Eén gebouw voor iedereen
De Driepas staat in een wijk waarin ook allerlei andere voorzieningen gewenst zijn. Zo zijn er binnen
het Buurthuis St Joris allerlei activiteiten ondergebracht voor vrijetijdsbesteding, dagopvang voor
ouderen en andere voor de wijk belangrijke voorzieningen.
Zowel de school als het buurthuis hebben behoefte aan meer en andere ruimtelijke voorzieningen.
Daarom slaan zij de handen ineen om te onderzoeken hoe ze samen vorm kunnen geven aan een
goede huisvesting voor onderwijs en buurtactiviteiten, waarbij ze vooral ook gebruik willen maken van
elkaars ruimtes en deskundigheid.
Hoe doen we dat?
Nadenken over wat er kan, wat er nodig is aan ruimtes en hoe die vorm kunnen worden gegeven binnen
het perceel waar nu het buurthuis, de semipermanente lokalen en de school zijn ondergebracht. Dit
vraagt om een goede begeleiding.
Gemeente, bestuur van het buurthuis en het bestuur van de school denken die goede begeleiding
gevonden te hebben door een architectenbureau in te schakelen dat hier veel ervaring mee heeft:
“TEAM Architeckten” uit Heerlen. Zij gaan aan de slag om in bijeenkomsten samen met de Stichting
Buurthuis St.Joris, medewerkers, ouders en kinderen van de school en kindpartners in beeld te brengen
wat er nodig is aan ruimtes en hoe dat er uit zou moeten zien.
Ontwikkeling van De Driepas
Deze samenwerking sluit aan op de veranderingen die plaatsvinden in het basisonderwijs, voortkomend
uit een veranderende maatschappij, waar de Driepas ook op inspeelt.
Het gaat dan bijvoorbeeld over de ontwikkeling dat kinderen meer dan ooit tevoren leren op het niveau
dat bij hen past, dat zij leren van en met elkaar door meer samen te werken. Kinderen krijgen met meer
medewerkers te maken die elk hun eigen ervaringen en specialismen hebben en er is meer aandacht
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Er worden van onze kinderen wanneer ze
volwassen zijn andere kennis en andere vaardigheden verwacht. Zoals eerder beschreven: onze
kinderen worden voor een deel voorbereid op beroepen die nu nog niet bestaan.
Voor álle kinderen
De Driepas voelt zich verantwoordelijk voor een passend aanbod voor alle kinderen en wil dat liefst
vormgeven in één gebouw. Er kan beter worden samengewerkt, kinderen en medewerkers kunnen
elkaar allemaal ontmoeten, overleg kan eenvoudiger en vaker plaatsvinden; iedereen (kinderen, ouders
én medewerkers en andere partners) ervaart dat hij of zij deel uit maakt van één organisatie.
Werken op één locatie in één gebouw biedt nog meer mogelijkheden om met andere partners samen
te werken zoals de kindpartners. Een goede samenwerking komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.

Hoe nu verder?
“TEAM Architeckten” is op maandag 5 oktober begonnen met de eerste gesprekken met een
vertegenwoordiging van het buurthuis en medewerkers van de school en kindpartners. Dit was een
eerste verkenning en onderzoek. Er gaan meer gesprekken en workshops volgen en we gaan u de
mogelijkheid geven om met ons mee te denken. U ontvangt daarvoor tijdig een uitnodiging.
Als we weten wat nodig is hoort daar een schetsontwerp en een kostenplaatje bij en ook dat wordt
gemaakt. Vervolgens gaan we samen met de gemeente bekijken wat financieel nodig en mogelijk is.
We houden u daarover op de hoogte.
Heeft u vragen?
Stel ze gerust via de mail, of neem telefonisch contact op.
Het coronavirus maakt persoonlijk contact op dit moment helaas wat moeilijker, maar we vertrouwen erop
dat u ons weet te vinden.

Met vriendelijke groet,
Team, medezeggenschapsraad en directie van OBS De Driepas

