
Extra vergadering over de huisvesting van De Tandem
Maandag 19 april 2021
Aanwezig: Adinda (tot 20.35 uur), Jan, Ids, Ellen, Yildiz en Sylvia

Stand van zaken:
Het aantal leerlingen op De Tandem is voor het gebouw eigenlijk te groot geworden. De prognoses 
waren dat het aantal leerlingen zou gaan dalen. Er is een bijgebouw gekomen toen het niet meer 
houdbaar was, dit is zelf bekostigd. Er is nadat dit ingestort is een nieuw bijgebouw gekomen, ook 
dat is zelf bekostigd, kosten waren rond een ton. In het IHP Integraal Huisvestings Plan staat nu dat 
er een blijvende oplossing moet komen in het komend schooljaar. De plannen van de Flierefluiter en 
De Tandem staan los van elkaar, dit staat ook in het THP beschreven.

We komen in aanmerking voor een totaal plan van 390 m2 bebouwen. De gemeente wilt van alle 
stappen op de hoogte zijn. Er is een bouwkundige die ons helpt samen met een architect. Er is nu een
voorlopig schetsontwerp. Er is wat onduidelijkheid over het bestemmingsplan. Helaas lopen we een 
vertraging op van een half jaar op hierdoor. Het ziet er nu naar uit dat we pas rond de kerst de 
groepen 7/8 zullen gaan verhuizen naar de bijgebouwen bij de Ceder. De gemeentelijke ambtenaar 
die aan onze school is gebonden zit er achteraan, maar helaas kan het niet worden bespoedigd. 

We moeten de groepen 7/8 ergens anders huisvesten voor een jaar. Eerst is er met de Klipper 
gekeken naar een mogelijkheid, ook is er gekeken naar de andere locatie van de Klipper, daarna nog 
bij het Spectrum en de Dynamis. Voor veel bijgebouwen waren al een andere bestemming. Nu is er 
besloten om bij de Ceder de bijgebouwen te gaan gebruiken. Er is in samenwerking met de directeur 
van de Ceder een lijst gemaakt voor dingen die moeten worden gedaan voor op de nieuwe locatie. 
De gemeente is verplicht om passende huisvesting te regelen, zij nemen de kosten voor de grote 
dingen op zich. De groep 5/6 van de Wallaby’s zal binnen de school worden gehuisvest, of binnen de 
speelzaal of binnen de toneelzaal. Met de BSO is afgesproken dat die mee willen werken in deze 
verandering.

Er zijn geen extra kosten aan het eigen bouwheerschap gebonden. De totale kosten voor de 
verbouwing is rond de 1.1 miljoen euro geschat. Wanneer blijkt dat er onvoorziene zaken zijn zal de 
gemeente kijken of het nog kan bijspringen, dit staat ook in de bouwovereenkomst beschreven.
Het dak van het hoofdgebouw moet ook worden vervangen, deze kosten hiervoor zitten binnen dat 
budget. 

We zitten nog heel erg in het begin van het proces, daarna moeten de andere stappen nog worden 
gezet. We hopen dat we de kerst gaan halen met de verbouwing en dat het niet nog langer gaat 
duren…

Sommige ouders gaven aan dat ze het raar vonden dat ze het bericht over de andere huisvesting via 
de nieuwsbrief moesten horen, ze hadden dit graag in een persoonlijker bericht gehoord. Tegen de 
tijd dat het weer mag is het wellicht handig om de ouders van de betreffende kinderen uit te nodigen
op de school om met hen in gesprek te gaan.

We spreken af dat de MR op de hoogte zal worden gehouden van de stappen die worden genomen 
over de huisvesting en verbouwing. Dit zal tijdens de vergaderingen ook op de agenda staan.


