Stand van zaken: aanvraag nieuwbouw Amstelschool en Het Kofschip
Datum: 29 oktober 2020
Op 25 september 2020 is de aanvraag ingediend bij de gemeente Ouder-Amstel voor de aanvraag
van nieuwbouw van de Amstelschool en Het Kofschip. Hierbij informeren we u graag over de huidige
stand van zaken.
-

-

-

-

Na het indienen van de aanvraag heeft Wethouder Van der Weele de aanvraag besproken op 8
oktober jl. in de commissie Burger en bestuur. Tijdens die vergadering is besproken dat het
onderwerp terugkomt in de volgende commissievergadering op 10 november waar de
bestuurder van OGA zelf ook aanwezig zal zijn en een toelichting geeft op de aanvraag.
Een communicatieplan om alle partijen, waaronder u als ouder, goed op de hoogte te houden, is
in de maak. Deze zal in ieder geval een grove tijdlijn bevatten van de stappen die genomen
kunnen worden als de gemeenteraad instemt met het verdiepende onderzoek en zal met u
worden gedeeld als deze klaar is. Per kwartaal werken we de tijdslijn uit met een
communicatiekalender met concrete acties. Denkt u hierbij aan informatiebijeenkomsten en
nieuwsbrieven.
In de aanvraag hebben we gesproken over het formeren van een adviesgroep. Deze groep zal
vanaf het moment dat de gemeenteraad groen licht geeft voor het verdiepende onderzoek tot
en met het opleveren van de nieuwbouw een belangrijke rol hebben in het adviseren van het
bestuur over dit traject. We verwachten dat we de adviesgroep begin 2021 gaan samenstellen.
Daar komt nog een oproep voor met verdere uitleg.
En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk. Begin november organiseren we twee digitale
bijeenkomsten voor iedere school waarin we verder in gesprek gaan met (1) het team van iedere
school en (2) een gesprek met ouders van iedere school. We vinden het belangrijk dat we het
gesprek met elkaar blijven voeren.
Voor de bijeenkomst met ouders wordt ook wethouder Van der Weele uitgenodigd om aanwezig
te zijn zodat zij ook in gesprek kan gaan met de ouders over de plannen, de criteria, de wensen
en de zorgen. De ouders die aanwezig waren bij de eerdere meedenkavond van 22 sept. jl. op de
Amstelschool en de werkgroep Nieuwbouw van Het Kofschip worden in ieder geval benaderd.
Mocht u ook graag aanwezig willen zijn dan nodigen we jullie van harte uit om u aan te melden
bij de directeur van uw school. Dan ontvangt u een uitnodiging voor de digitale bijeenkomst.
De bijeenkomst is digitaal op woensdag 4 november van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Met vriendelijke groet,
B. Kuiper
Voorzitter College van Bestuur a.i.
Onderwijsgroep Amstelland

