Waarom is het belangrijk dat de tijdelijke noodlokalen er zo snel als mogelijk
moeten komen?
De kinderen van cluster 7 en 8 krijgen nu onderwijs in het Bernardinus, we vinden het
fijn dat we daar voor een korte tijd terecht kunnen. Maar om optimaal te kunnen leren is
het belangrijk om zo snel mogelijk met alle leerlingen in ons gebouw terug te kunnen.
Dan kunnen alle kinderen weer samen uiting geven aan leren van en met elkaar,
tutorlezen, zelfstandig werken in kleine of grotere groepjes, samen aan projecten
werken, samen vieren, verantwoordelijkheid nemen (b.v. bij het brigadieren) etc.
Komen er steeds meer leerlingen?
Nee, het gebouw is een aantal jaren te klein voor het huidige aantal leerlingen. Wij zijn
nog altijd een school die vooral leerlingen uit de omringende wijken rondom de school
onderwijs biedt. Dit is al jaren het voedingsgebied van de school.
De uitbreiding is niet gericht op verdere groei van Windekind, maar om voor de leerlingen
die nu op onze school zitten de voorwaarden te scheppen om eigentijds en toekomst
gericht onderwijs te kunnen bieden.
Heeft de bouw van de tijdelijke noodlokalen gevolgen voor de verkeersveiligheid?
Verkeersveiligheid is altijd een item dat hoog op de agenda staat bij de school van uw
kind. De verkeerswerkgroep van onze school is in gesprek met de wijk/de wijkraad om de
veiligheid voor onze kinderen zo goed mogelijk te waarborgen en de verkeersoverlast
voor de buurtbewoners te minimaliseren.
Heeft de bouw van de lokalen gevolgen voor ongewenste activiteiten op en rond de
school buiten schooltijd?
De bouw van de lokalen zal niet leiden tot meer overlast. De school heeft maatregelen
genomen, zoals het plaatsen van anti-klimpinnen, overleg met handhaving en wijkagent,
extra surveillances, binnen halen van speelmaterialen tijdens de vakanties etc.
Indien er buiten schooltijd toch sprake is van overlast, blijft het belangrijk dit te allen
tijde te melden bij handhaving/wijkagent.
Hoe gaat het eruit zien?
Er komen 4 lokalen en een docenten-ruimte voor de school. Verder komt er één ruimte
voor na-schoolse opvang, zie bijgevoegde plattegrond.
Is het nodig om zoveel lokalen op te nemen in de tijdelijke voorziening?
Ja, want de school heeft een tekort van 4 lokalen, de huidige docentenruimte is niet
meer toereikend en de ruimte om kinderen na school op te kunnen vangen is te klein.
Is het noodzakelijk dat de voorziening voor 2-4 jarigen en de voor- en naschoolse
opvang aanwezig zijn in het gebouw?
Passend bij de behoefte van onze wijk met veel jonge gezinnen, zijn de peuterspeelzaal
en de na-schoolse opvang noodzakelijke voorzieningen. Dit komt ten goede aan de
leefbaarheid en de toekomst van onze wijk.
Wat is het belang van een peuterspeelzaal voor Windekind?
Met de komst van de peuterspeelzaal in het bestaande gebouw, heeft ook Windekind
zoals alle andere Heerlense scholen een nauwe, directe samenwerking met een
peuterspeelzaal. Daarmee zetten we in op een doorgaande ontwikkelingslijn van onze
kinderen (2-12 jarigen).
Tekeningen:
Isa,Puck,Dex,Jop,Valerie en Madelief

