
          27 juni 2022 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij willen wij u graag op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken m.b.t. onze aanvraag 
voor twee scholen onder één dak. 
 
Dinsdag 25 januari was de vergadering van de gemeente over onze aanvraag voor de nieuwbouw. Op 
deze avond is er een motie uitgekomen ‘Doorpakken op goede huisvesting voor scholen’. Zie ook 
onze nieuwsbrief van 8 februari 2022. 
Vanuit deze motie kregen Onderwijsgroep Amstelland het volgende aanvullende verzoek m.b.t. de 
Amstelschool: 
  

1. Verricht een onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische haalbaarheid van 

een renovatie van het schoolgebouw waarbij de volgende uitgangspunten gelden: 
  

• Levensduurverlenging van het schoolgebouw met minimaal 25 jaar (dus denk ook aan 

onder meer vloer-, wand- en plafondafwerking) 
• Onderwijskundige optimalisatie van (de indeling van) het gebouw (in overleg met 

schooldirectie) 

• Opwaardering van het gebouw naar Frisse School Klasse B voor wat betreft de 

thema’s ‘lucht’ en ‘temperatuur’ zoals opgenomen in het PvE Frisse Scholen versie 

mei 2021 (zie bijlage) 
• Maak inzichtelijk welke maatregelen er moeten worden genomen om het gebouw Bijna 

Energieneutraal te maken (BENG conform bouwbesluit nieuwbouw) 

• Maak inzichtelijk welke maatregelen er extra t.o.v. BENG moeten worden genomen 

om het gebouw Energieneutraal te maken (ENG) 

• Het rapport bevat een investeringskostenraming op de niveaus 1 t/m 5 zoals 

omschreven in NEN 2699 waarbij de expliciete meerkosten van ENG t.o.v. BENG 

moeten worden benoemd 

  

2. Stel een MJOP op voor het gebouw voor in ieder geval de periode 2022 – 2036 
  
3. Verricht een conditiemeting van het gebouw conform NEN2767-1 en NEN2767-2 die naast 

de scores op elementenniveau ook de geaggregeerde conditiescore weergeeft 
 

Op 24 april konden wij deze informatie aan de gemeente leveren, zie de volgende bijlagen: 
1. Het haalbaarheidsonderzoek Amstelschool 
2. Bijlagen haarbaalbaarheidsonderzoek Amstelschool 
3. Kopie van jaarlasten scenario 3 en 4 

 
Bij de gevraagde stukken hebben wij ook onze reactie meegegeven op het haalbaarheidsonderzoek, 
zie hiervoor bijlage 4 ‘Reactie op het haalbaarheidsonderzoek Amstelschool’. Dit is voor ons een 
belangrijk document waarin wij aangeven wat onze visie is op nieuwbouw of renovatie. Wij willen u 
dan ook verzoeken om deze bijlage goed te lezen zodat wij u kunnen meenemen in onze 
overwegingen waarom nieuwbouw, liefst met twee scholen onder een dak, voor ons duidelijk de 
beste optie is om het onderwijs aan uw kinderen zo goed mogelijk vorm te geven. 
 
Op 13 mei 2022 ontvingen wij een reactie op onze reactie op het haalbaarheidsonderzoek.  
Zie bijlage 5 ‘Reactie op reactie OG Amstelland’. 
 
 



Door de wisseling van het college van B&W en de raad nemen wij nu even een korte pauze om na de 
zomervakantie het gesprek weer aan te gaan en de aanvraag mogelijk aan te passen. Deze tijd willen 
wij ook graag benutten om teamleden en ouders de gelegenheid te geven om te reageren op 
bovenstaande stukken en stappen die er nu worden gezet.  
  
Hiervoor hebben wij de medezeggenschapsraad gevraagd om mogelijke input te verzamelen en een 
reactie te geven namens ouders en teamleden. In het begin van HET nieuwe schooljaar zal 
de medezeggenschapsraad inventariseren welke van de beschreven scenario’s de voorkeur heeft bij 
de docenten en ouders. Mocht u echter vooruitlopend hierop al een reactie willen geven kan dit via 
mr.amstelschool@ogamstelland.nl. Het verzoek dit dan wel te doen voor 18 juli 2022. 
  
  
 
Uiteraard bent u natuurlijk ook altijd welkom bij de directeur Marleen Sluijk of bestuurder mevrouw 
v.d. Linden voor vragen of opmerkingen. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de bestuurder Ineke v.d. Linden, 
Marleen Sluijk 
Directeur van de Amstelschool 
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