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Het	  is	  de	  eerste	  keer	  in	  mijn	  functie	  als	  directeur	  dat	  ik	  van	  dichtbij	  meemaak	  
wat	  er	  allemaal	  bij	  de	  bouw	  van	  een	  school	  komt	  kijken.	  En	  dat	  is	  heel	  veel...dat	  
kan	  ik	  u	  nu	  al	  zeggen!	  
Grote	  bewondering	  heb	  ik	  voor	  onze	  architect	  die	  vol	  overgave	  alle	  partners	  bij	  
het	  hele	  bouwproject	  betrekt!	  	  
Hij	  werkt	  met	  een	  strakke	  planning	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  alle	  bijdragen	  van	  
leerlingen,	  ouders,	  personeel,	  kindpartners,	  gemeente	  en	  bouwadviseurs	  
worden	  verwerkt	  in	  de	  tekeningen	  en	  het	  bijbehorende	  bestek.	  	  
	  
In	  deze	  nieuwsbrief	  maakt	  u	  kennis	  met	  onze	  adviseur	  Jo	  Smolenaars.	  
Ook	  leest	  u	  hoe	  de	  inbreng	  van	  onze	  leerlingen	  verloopt.	  
	  
Graag	  wil	  ik	  alle	  ouders,	  buurtbewoners	  en	  andere	  geïnteresseerden	  uitnodigen	  
voor	  een	  tweede	  bijeenkomst	  over	  de	  nieuwbouw.	  De	  architect,	  de	  bouw-‐	  en	  
projectmanager,	  onze	  kindpartners,	  een	  vertegenwoordiger van	  de	  gemeente	  
en	  personeel	  van	  de	  school	  zullen	  die	  avond	  aanwezig	  zijn.	  	  
De	  bedoeling	  is	  om	  u	  een	  3D	  filmpje	  te	  laten	  zien	  van	  het	  nieuwbouwproject,	  
uitleg	  te	  geven	  over	  de	  planning	  en	  er	  is	  voldoende	  gelegenheid	  om	  vragen	  te	  
stellen.	  
	  
U	  komt	  toch	  zeker	  ook?	  De	  koffie/	  thee	  staat	  klaar!	  
Datum:	  donderdag	  12	  maart.	  Plaats:	  Hotelschool.	  Aanvang:	  19.30	  uur	  
	  
Tot	  kijk!	  
Annette	  Wijnen	  



   

 

De	  werkgroep	  “buitenruimte”	  
Kim	  Brandts	  

De	  werkgroep	  “buitenruimte”	  is	  in	  het	  leven	  geroepen	  om	  de	  speelplaats	  van	  de	  nieuwbouw	  in	  te	  gaan	  richten.	  Deze	  werkgroep	  
bestaat	  uit:	  	  
Nelle	  Driessen	  van	  het	  CNME,	  zij	  ontwerpt	  en	  begeleidt	  scholen	  bij	  het	  maken	  van	  natuurlijk	  mogelijke	  schoolpleinen.	   
Misak;	  de	  architect	  die	  bij	  het	  hele	  project	  betrokken	  is	  en	  begeleidt	  de	  werkgroep.	  Hij	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  werkgroep	  
geïnformeerd	  word	  twat	  de	  regels	  zijn,	  en	  welke	  elementen	  al	  vast	  staan	  op	  het	  terrein	  .	  
Adje	  Syrier	  (directeur	  Steps),	  Els	  en	  Esther	  vanuit	  de	  peuterspeelzaal.	  Zij	  brengen	  in	  wat	  belangrijk	  is	  voor	  de	  peuters	  en	  welke	  
regels	  er	  zijn	  voor	  peuterspeelzalen.	  	  
Mascha	  is	  aanwezig	  names	  Trajekt.	  
Juf	  Iris	  is	  aanwezig	  namens	  het	  team	  van	  bs.	  ‘t	  Spoor	  en	  brengt	  ideeën	  in.	  Juf	  Iris	  koppelt	  ook	  de	  ontwikkelingen	  terug	  naar	  de	  
leerkrachten.	  	  
Kim	  is	  een	  ouder	  die	  zich	  vrijwillig	  heeft	  opgegeven	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  deze	  werkgroep.	  Zij	  bekijkt	  alles	  vanuit	  het	  perspectief	  
van	  ouders.	  	  
Annette	  Wijnen	  is	  de	  directeur	  van	  bs.	  ‘t	  Spoor	  en	  tevens	  de	  projectleider	  van	  de	  hele	  nieuwbouw.	  

Bij	  de	  eerste	  bijeenkomst	  zijn	  we	  met	  de	  werkgroep	  een	  drietal	  scholen	  gaan	  bezoeken	  onder	  leiding	  van	  Nelle	  Driessen.	  We	  
bezochten	  obs	  De	  Binnenstad,	  de	  Vrije	  School	  en	  basisschool	  De	  Perroen.	  Nelle	  liet	  ons	  verschillende	  speelplaatsen	  zien	  rondom	  
een	  natuurtuin.	  Zo	  konden	  wij	  een	  duidelijk	  beeld	  vormen	  en	  dit	  meenemen	  naar	  de	  volgende	  overlegmomenten.	  Tijdens	  de	  
eerstvolgende	  bijeenkomst	  kwam	  een	  duidelijk	  beeld	  naar	  voren,	  dat	  een	  natuurtuin	  past	  bij	  de	  visie	  van	  de	  werkgroep	  en	  bij	  de	  
visie	  van	  de	  nieuwbouw.	  Ook	  de	  leden	  van	  de	  werkgroep	  waren	  het	  hier	  unaniem	  over	  eens.	  	   

Nelle	  heeft	  vervolgens	  voor	  de	  werkgroep	  een	  ruwe	  schets	  gemaakt	  om	  te	  laten	  zien	  hoe	  de	  speelplaats	  er	  dan	  zou	  uit	  komen	  te	  
zien.	  Natuurlijk	  zijn	  er	  ook	  verschillende	  regels	  waarmee	  rekening	  gehouden	  moet	  worden.	  Bijvoorbeeld:	  hoe	  hoog	  wordt	  een	  
klimtoestel	  gemaakt	  en	  welke	  ondergrond	  moet	  je	  er	  bij	  gebruiken.	  Welke	  bomen,	  struiken,	  planten	  ga	  je	  gebruiken.	  Welke	  soort	  
boom,	  plant	  of	  struik	  is	  het	  hele	  jaar	  groen,	  wat	  is	  een	  kwetsbare	  plant.	  Welke	  struik	  is	  sterk	  genoeg	  om	  in	  te	  klimmen	  en	  wordt	  niet	  
hoog,	  enz.	  Dat	  zijn	  allemaal	  dingen	  die	  besproken	  worden	  in	  de	  werkgroep.	   

Voor	  de	  peuters	  en	  kleuters	  wordt	  er	  een	  aparte	  speelplaats	  gevormd	  met	  hetzelfde	  thema	  als	  voor	  de	  oudere	  kinderen.	  Er	  is	  
ruimte	  om	  je	  terug	  te	  trekken	  en	  lekker	  te	  chillen	  maar	  er	  komt	  ook	  een	  plek	  voor	  de	  stoerdere	  kinderen	  waar	  ze	  zelf	  hutten	  kunnen	  
bouwen.	  De	  werkgroep	  houdt	  rekenng	  met	  iedere	  leeftijd!	   
Wilt	  u	  alsnog	  meedenken	  over	  de	  speelplaats	  en	  de	  inrichting	  ervan	  dan	  bent	  u	  van	  harte	  welkom	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  onze	  
bijeenkomsten.	  U	  kunt	  u	  opgeven	  voor	  de	  werkgroep	  “buitenruimte”	  door	  een	  mailtje	  te	  sturen	  naar	  juf	  Iris	  i.frederix@mosalira.nl	  	  
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Even	  voorstellen……..	  
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Mijn	  naam	  is	  Jo	  Smolenaars.	  

Mijn	  opleiding	  is	  bouwkundig	  en	  in	  de	  praktijk	  is	  vooral	  kennis	  opgedaan	  
op	  het	  gebied	  van	  architectuur,	  bouwconstructies	  en	  bouworganisatie.	  
Naast	  de	  betrokkenheid	  bij	  de	  bouw	  ben	  ik	  ook	  politiek	  actief	  geweest	  en	  
heb	  veel	  vrijwilligerswerk	  verricht.	  	  	  
Ik	  ben	  betrokken	  geraakt	  bij	  dit	  project	  via	  de	  Stichting	  Vitaal	  Kapitaal	  
Limburg	  (VKKL).	  Nadat	  ik	  begin	  2013	  ben	  gestopt	  als	  wethouder	  van	  de	  
gemeente	  Leudal	  heb	  ik	  mij	  gemeld	  bij	  VKKL.	  Medio	  april	  2014	  kwam	  de	  
vraag	  of	  ik	  in	  was	  voor	  ondersteuning	  op	  vrijwillige	  basis	  van	  een	  
scholenstichting	  in	  Maastricht	  bij	  de	  bouw	  van	  een	  nieuwe	  school.	  	  
Omdat	  ik	  inmiddels	  nogal	  wat	  vrijwilligerswerk	  had	  opgepakt	  zoals	  
bouwzaken	  bij	  het	  Kerkencluster	  Tabor	  en	  bij	  de	  oprichting	  van	  een	  Samen	  
Zorgen	  Huis	  wilde	  ik	  even	  nadenken.	  Ik	  besloot	  toch	  te	  gaan	  contacten	  
met	  MosaLira.	  13	  mei	  2014	  volgde	  een	  eerste	  gesprek	  met	  Dave	  Huntjens	  
en	  Annette	  Wijnen.	  De	  samenwerking	  was	  snel	  geregeld	  en	  per	  1	  juni	  
2014	  ben	  ik	  gestart	  met	  het	  ondersteunen	  bij	  het	  project.	  	  
	  

	  	  	  

	  

Het	  College	  van	  Bestuur	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  eenheid	  
van	  het	  totale	  beleid	  en	  schept	  op	  bestuursniveau	  
waarborgen	  ter	  bescherming	  van	  en	  bevordering	  van	  de	  
denominatieve	  identiteit	  respectievelijk	  het	  openbaar	  
karakter	  van	  de	  stichting	  en	  van	  de	  onderscheiden	  onder	  zijn	  
beheer	  staande	  scholen	  en	  overige	  voorzieningen.	  

Mijn	  taak	  is	  om	  het	  College	  van	  Bestuur	  en	  de	  
Directeur/projectleider	  te	  ondersteunen	  bij	  de	  
voorbereiding	  en	  de	  uitvoering	  van	  het	  project.	  Deze	  
taak	  is	  in	  eerste	  instantie	  wat	  beperkt	  ingeschat.	  Al	  
snel	  bleek	  dat	  er	  op	  veel	  meer	  fronten	  ondersteuning	  
nodig	  was.	  	  
We	  zijn	  begonnen	  op	  basis	  van	  een	  summier	  
programma	  van	  eisen	  en	  een	  architectenkeuze.	  	  
Als	  eerste	  hebben	  we	  de	  organisatiestructuur	  
opgezet	  middels	  een	  plan	  van	  aanpak.	  Vervolgens	  
zijn	  de	  aan	  de	  architect	  opgedragen	  taken	  goed	  in	  
beeld	  gebracht	  en	  op	  basis	  daarvan	  zijn	  de	  adviseurs	  
voor	  de	  constructie	  en	  installaties	  aanbesteed.	  
Het	  Programma	  van	  Eisen	  is	  verder	  uitgewerkt	  en	  
aangevuld	  met	  een	  technisch	  programma.	  
Via	  het	  Voorlopig	  Ontwerp	  is	  er	  een	  Definitief	  
Ontwerp	  gemaakt	  op	  basis	  waarvan	  de	  
omgevingsvergunning	  is	  aangevraagd.	  Er	  is	  een	  
investeringraming	  opgesteld.	  	  Inmiddels	  is	  gestart	  
met	  de	  besteksfase.	  In	  de	  besteksfase	  wordt	  alles	  
terdege	  voorbeid	  om	  het	  project	  goed	  te	  kunnen	  
aanbesteden.	  	  
Van	  belang	  is	  wel	  dat	  we	  goed	  door	  de	  
bestemmingsplan-‐procedure	  heen	  komen	  en	  dat	  het	  
beschikbaar	  budget	  in	  verhouding	  blijft	  met	  de	  
uitgangspunten	  van	  dit toekomstbestendig	  
bouwplan.  
	  

Het	  is	  de	  betrokkenen	  inmiddels	  wel	  duidelijk	  dat	  zo’n	  
project	  niet	  vanzelf	  tot	  stand	  komt.	  
Veel	  overleggen	  zijn	  nodig.	  Tweewekelijks	  is	  er	  
projectgroepvergadering	  en	  ieder	  4	  weken	  
stuurgroepvergadering.	  Daarnaast	  is	  er	  nog	  een	  
klankbordgroep,	  een	  kernteam,	  een	  planteam	  en	  een	  4-‐tal	  
werkgroepen.	  Het	  is	  zaak	  deze	  overleggen	  goed	  te	  
organiseren	  en	  voldoende	  aandacht	  te	  geven	  aan	  de	  nodige	  
betrokkenheid,	  inspraak	  en	  communicatie.	  	  
Gelet	  op	  de	  vele	  werkzaamheden	  met	  betrekking	  tot	  
aanbesteding	  en	  uitvoering	  is	  besloten	  om	  een	  
Bouwmanagement	  bureau	  in	  te	  schakelen.	  De	  aanbesteding	  
heeft	  plaatsgevonden	  en	  het	  uitgekozen	  bureau	  is	  inmiddels	  
aan	  de	  slag.	  Daarmee	  komt	  mijn	  taak	  wat	  meer	  in	  balans	  
met	  de	  eerste	  gedachte	  daarover:	  het	  op	  hoofdlijnen	  volgen	  
en	  adviseren	  van	  het	  project	  en	  de	  bijbehorende	  
organisatie.	  	  
Mijn	  brede	  ervaring	  in	  de	  bouwpraktijk	  als	  ook	  op	  
bestuurlijk	  niveau	  bij	  de	  gemeente	  komt	  mij	  goed	  van	  pas	  
bij	  dit	  project.	  Daarnaast	  blijf	  ik	  in	  contact	  met	  diverse	  
mensen	  en	  dat	  is	  best	  wel	  plezierig	  als	  je	  gepensioneerd	  
bent.	  Het	  werk	  is	  boeiend	  en	  gevarieerd.	  Ik	  ben	  blij	  dat	  ik	  de	  
kans	  heb	  opgepakt	  en	  er	  mee	  aan	  de	  slag	  kan	  zijn.	  
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Samen	  bouwen	  aan	  een	  nieuwe	  school	  

Samen	  nadenken	  over	  een	  inrichting	  die	  de	  visie	  van	  de	  Geluksvogel	  
ondersteunt,	  zo	  luidt	  de	  opdracht	  voor	  de	  ‘werkgroep	  interieur’.	  	  

In	  deze	  werkgroep	  zitten	  	  vertegenwoordigers	  van	  de	  Peuterspeelzaal,	  
het	  team	  en	  de	  ouders.	  Onder	  leiding	  van	  Annette	  Wijnen	  en	  Misak	  
Terzibasiyan,	  de	  architect,	  komen	  we	  bij	  elkaar	  en	  bespreken	  	  we	  
verschillende	  thema’s	  die	  betrekking	  hebben	  op	  het	  interieur.	  	  

Naast	  heel	  praktisch	  nadenken	  over	  zaken	  als	  ‘Waar	  komen	  de	  kookpitjes	  
en	  de	  afwasmachine?’	  moet	  er	  natuurlijk	  ook	  gedacht	  worden	  	  aan	  alle	  
technische	  aspecten:	  ‘Waar	  moeten	  de	  stroomaansluitingen	  komen?’	  en	  
‘Waar	  willen	  we	  beeldschermen	  plaatsen	  en	  kan	  dat	  wel	  met	  de	  
lichtinval?’.	  Dit	  is	  echt	  een	  vak	  apart	  en	  voor	  ons	  als	  juffen	  dan	  ook	  een	  
pittige	  klus	  waarvan	  we	  veel	  leren.	  	  

Maar	  we	  maken	  ook	  tijd	  om	  samen	  te	  dromen	  over	  onze	  ideale	  school,	  
ieder	  vanuit	  zijn	  eigen	  invalshoek.	  	  

Al	  dromend	  hebben	  we	  tijdschriften	  bekeken	  en	  alle	  mooie	  elementen	  
uitgeknipt.	  Wat	  is	  er	  veel	  moois	  te	  vinden!	  	  

Al	  onze	  afbeeldingen	  hebben	  we	  uiteindelijk	  gebundeld	  in	  
mooie	  collages.	  Deze	  kunt	  u	  bezichtigen	  in	  de	  teamkamer	  van	  
onze	  locatie	  in	  Limmel.	  	  

In	  dit	  stadium	  zijn	  we	  nog	  niet	  bezig	  met	  het	  daadwerkelijk	  
inrichten	  van	  het	  gebouw	  met	  meubels	  maar	  kijken	  we	  veel	  
meer	  naar	  het	  grote	  geheel.	  Daarbij	  kunt	  u	  denken	  aan	  een	  
vloerenplan	  waarin	  we	  bepalen	  van	  welk	  materiaal	  de	  vloeren	  
gemaakt	  moeten	  zijn	  en	  natuurlijk	  welke	  kleuren	  onze	  visie	  
ondersteunen.	  Als	  het	  vloerenplan	  klaar	  is	  gaan	  we	  aan	  de	  slag	  
met	  de	  wanden	  en	  zo	  bouwen	  we	  stapje	  voor	  stapje	  verder	  aan	  
een	  warm	  nest	  voor	  onze	  Geluksvogels.	  Want	  tijdens	  ieder	  
overleg	  staan	  zij	  centraal:	  de	  leerlingen	  van	  onze	  school	  die	  het	  
verdienen	  in	  een	  mooi,	  inspirerend	  en	  uitdagend gebouw	  
onderwijs	  te	  krijgen.	  	  

	  

	  

	  

 

 

 

De	  werkgroep	  “interieur”	  
Sanne	  Creuëls	  &	  Zoë	  Notten	  



 

 

 

 

 
lorem ipsum dolor issue, date 	  

Daarom	  vinden	  we	  het	  ook	  belangrijk	  dat	  de	  leerlingen	  inspraak	  krijgen	  
in	  het	  interieur.	  De	  bovenbouw	  leerlingen	  hebben	  samen	  de	  maquette	  
van	  de	  nieuwe	  school	  bekeken.	  Zo	  kregen	  ze	  een	  indruk	  	  van	  hun	  
nieuwe	  schoolgebouw.	  Daarna	  zijn	  ze	  in	  groepjes	  aan	  de	  slag	  gegaan	  
om	  collages	  te	  maken	  met	  alles	  wat	  zij	  belangrijk	  en	  mooi	  vinden	  voor	  
het	  interieur.	  Voor	  onze	  schoolverlaters	  was	  dit	  natuurlijk	  een	  beetje	  
dubbel,	  want	  zij	  gaan	  geen	  les	  meer	  krijgen	  in	  het	  nieuwe	  kindcentrum.	  
En	  daar	  balen	  ze	  stiekem	  wel	  een	  beetje	  van	  J…	  	  Dat	  vindt	  ook	  	  

Zoë	  Notten,	  leerling	  groep	  8:	  

Zoë	  vindt	  het	  heel	  leuk	  dat	  er	  een	  nieuwe	  school	  gebouwd	  gaat	  worden	  
en	  hoopt	  dat	  de	  inrichting	  wat	  moderner	  zal	  worden.	  Het	  is	  volgens	  Zoë	  
heel	  belangrijk	  dat	  de	  mening	  van	  de	  kinderen	  gebruikt	  wordt	  bij	  de	  
inrichting	  van	  de	  nieuwe	  school.	  Zij	  zijn	  immers	  degene	  waar	  het	  om	  
draait.	  De	  kinderen	  denken	  volgens	  Zoë	  heel	  anders	  dan	  volwassenen,	  
ze	  denken	  in	  kleur.	  De	  juffen	  en	  volwassenen	  nemen	  het	  soms	  heel	  
serieus	  terwijl	  de	  kinderen	  ook	  denken	  aan	  kleurrijke	  elementen.	  Door	  
de	  mening	  van	  de	  kinderen	  te	  vragen	  voorkomen	  we	  dat	  het	  een	  saai	  
gebouw	  wordt,	  aldus	  Zoë.	  De	  maquette	  ziet	  er	  heel	  mooi	  uit	  en	  is	  
absoluut	  niet	  te	  vergelijken	  met	  de	  schoolgebouwen	  die	  we	  nu	  hebben.	  	  
Het	  spreekt	  Zoë	  vooral	  aan	  dat	  het	  schoolplein	  erom	  heen	  ligt.	  Ook	  de	  
openheid	  van	  de	  lokalen	  vindt	  Zoë	  goed,	  hierdoor	  wordt	  samenwerken	  
met	  andere	  klassen	  makkelijker	  en	  leuker.	  Zoë	  had	  best	  nog	  wel	  een	  
jaartje	  les	  willen	  krijgen	  in	  het	  nieuwe	  kindcentrum	  maar	  verheugt	  zich	  
ook	  heel	  erg	  op	  de	  middelbare	  school.	  

	  

	  

	  

	  

Heeft	  u	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  
“Geluksvogel”	  ook	  interesse	  om	  op	  de	  
hoogte	  gehouden	  te	  worden,	  stuur	  dan	  
nu	  een	  mailtje	  naar	  
a.willems@mosalira.nl 

U	  ontvangt	  dan	  automatisch	  de	  volgende	  
“Geluksvogel”	  in	  uw	  postvak. 


