Amsterdam, 10 november 2016
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u weet gaan we in februari 2017 gebruik maken van een tweede locatie van de BOE. Ik
zal u regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen hieromtrent.
Na de zomervakantie is er een werkgroep geformeerd waarin ouders, leerkrachten en ik
deel van uit maken. Deze werkgroep denkt mee over de verschillende onderwerpen die de
verhuizing met zich mee brengt. De onderwerpen zijn: schooltijden en afspraken, inrichting
en communicatie.
Verder hebben de afgelopen week de leerlingen van groep 6,7 en 8 een kijkje genomen op
de dependance aan de Kleine Wittenburgerstraat 100. Alle ouders waren uitgenodigd op 9
november om te kijken. Onze verwachting was dat na deze week de verbouwing zou gaan
beginnen.
Sinds het voorjaar van 2016 proberen wij samen met de gemeente tot overeenstemming te
komen over het gereedmaken van deze dislocatie. Zoals bekend heeft de gemeente ons in
het verleden uitdrukkelijk verzocht om de BOE uit te breiden gezien een groeiend aantal
leerlingen in de buurt en heeft zij enkel deze leegstaande onderwijslocatie daarvoor
beschikbaar gesteld. Afgelopen donderdag, 3 november, heeft er een overleg
plaatsgevonden tussen de gemeente, de medewerker van huisvesting OOadA en een
projectleider over de aanpassingen die gedaan moeten worden. Inmiddels is er groen licht
voor de benodigde aanpassingen, maar de toestemming om te mogen starten met de bouw
is wel erg laat.
Dat is erg risicovol qua planning, want wij rekenen erop om drie lokalen in gebruik te gaan
nemen in de week van 25 februari 2017. Normaal gesproken is een periode van 25 weken
van augustus tot februari lang genoeg, maar inmiddels is het aantal werkweken nog maar
12. Inclusief de aanbesteding wordt de planning nu wel erg krap.
Helaas is er teveel tijd verloren gegaan bij de besluitvorming door de gemeente over de
aanpassingen van het gebouw. De gemeente was ook in overleg over het wel of niet
inhuizen van een kinderdagverblijf van de Alan Turingschool in hetzelfde gebouw. Wij vrezen
nu serieus voor een vertraging van de bouwwerkzaamheden met alle gevolgen van dien. Dit
vinden wij zeer zorgelijk en deze vertraging was ook niet nodig geweest.
Het College van Bestuur van OOadA (schoolbestuur van de BOE) heeft de afgelopen weken
intensief overleg gevoerd met de gemeente om de benodigde besluitvorming te versnellen.
Dat heeft inmiddels geleid tot groen licht voor de verbouwing, maar of de aanbesteding en
het bouwproces versneld kunnen worden zal komende weken moeten blijken.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zal u op de hoogte houden.
Met vriendelijke groet,
Tamar Süss

