
 

 

 
 
 
Amsterdam, vrijdag 22 maart 2018 
 
 
Betreft: Verslag en Q&A van 1e ouderavond over nieuwe alles-in-1-schoolplan 

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Op donderdag 15 maart was er een druk bezochte ouderavond over de nieuwe alles-in-1-
school. Na een inleiding van de bestuurder van de AWBR (de heer Voerman) over de 
aanleiding tot de nieuwe school en een korte presentatie van mij over de stappen in de 
komende jaren, werden er veel vragen gesteld door ouders. Daaruit blijkt uw betrokkenheid 
bij De Roos en daar zijn we heel erg blij mee. Uit de vragen en de reacties bleek ook de zorg 
die de aanwezige ouders hebben over de toekomstige (nieuwe) school, maar ook over de 
periode van nu tot de nieuwe school klaar is. Het is daarom belangrijk om aan te geven 
dat de planning er op gericht is dat de nieuwe school op 1 augustus 2021 open gaat 
(schooljaar 2021-2022). Dit betekent dat er voor de huidige groepen 5 en hoger niets 
verandert de komende 3 jaar. 
 
Net als veel van u maakten wij ons zorgen toen we hoorden dat De Roos op zou gaan in een 
nieuw te bouwen school. Zorg om het behoud van de kracht van De Roos, namelijk: een 
gemeenschap van kinderen, ouders en het team die samenwerken aan de groei van ieder 
kind. Het team van De Roos heeft daarom als missie dat de kracht van De Roos -een school 
waarin persoonlijke aandacht voor ieder kind en iedere ouder in een veilige en prettige 
omgeving de basis is voor optimale groei van ieder kind- ook in de nieuwe school het 
allerbelangrijkste blijft. Dit zal het uitgangspunt zijn van de alles-in-1-school. Dit doen we het 
allerliefst samen met u! 
 
Tijdens de avond werden allerlei vragen gesteld en antwoorden gegeven die wij zoveel als 
mogelijk genotuleerd hebben en staan hieronder in willekeurige volgorde: 
 
 

Wanneer is het nieuwe gebouw gereed?  
De (ver)nieuwbouw zou halverwege 2021 gereed moeten zijn. De verhuizing staat 
gepland rond juli 2021. De nieuwe school zou dan starten vanaf 1 augustus 2021 
(dus per schooljaar 2021/2022).  
  
Blijft er ruimte voor beide teams?  
Feit is dat we daar zeker naar gaan streven. De huidig teamleden willen ook graag 
mee naar de nieuwe school en hebben er zin in om hier over na te gaan denken. Het 
team van De Roos sprak de wens uit dat om samen met de ouders te blijven werken 
aan goed onderwijs op De Roos het team daarbij de ouders ook hard nodig heeft. 
Er zal wel altijd een (natuurlijk) verloop van teamleden zijn. Ook als deze nieuwe 
plannen er niet zijn. Door bijvoorbeeld pensioen, individuele ambities of verhuizingen 
etc. kan er uitstroom uit een team plaatsvinden. 
 
 



 
 
 
De omvang van het team hangt daarnaast altijd samen met de financiële vergoeding 
van het Rijk (gebaseerd op de telling van het aantal leerlingen op 1 oktober 
voorafgaand aan een nieuw schooljaar). Momenteel krimpen veel scholen in 
Amsterdam (West) doordat er minder kleuters instromen en veel verhuizingen 
plaatsvinden naar buiten de stad. 
  
Als het nieuwe gebouw niet doorgaat, gaat het plan dan nog door?  
Wat ons betreft is er alleen sprake van een nieuwe school in een (ver)nieuw(d) 
gebouw. 
  
De plannen/verhuizing gaat energie kosten. Waar komt de extra energie vandaan?  
De ruimte om na te mogen denken en te werken aan het versterken van het 
onderwijs geeft extra energie, zoals ook het werken met nieuwe methodes energie 
geeft (b.v. STaal en IPC). 
  
De groei van het nieuwe woongebied (het Marktkwartier) wordt steeds uitgesteld en 
daarmee ook de start van de andere nieuwe school (van het bestuur AMOS), Is dit 
nog een onzekere factor rond de plannen? 
De planning van de nieuwe alles-in-1-school is niet afhankelijk van de ontwikkeling 
van het Marktkwartier. 
  
Worden de klassen veel groter?  
Nee. Het streven is naar groepsgrootten van 22-27 leerlingen. Sommige klassen zijn 
nu juist te klein. Dat is ook vaak niet fijn. Kinderen hebben dan te weinig 
vriendjes/vriendinnetjes om uit te kiezen. 
  
Waar komt de drang vandaag om specifiek een nieuwe lesmethode te ontwikkelen?  
We gaan niet zelf methoden ontwikkelen, het gaat eerder om na te denken en te 
zoeken naar mogelijkheden om ons onderwijs nog beter te maken. Een nog te 
bouwen en in te richten schoolgebouw biedt ook kansen om het onderwijs beter te 
organiseren. Dit om voor ieder kind de optimale leer-, speel- en werkomgeving te 
maken. We bezoeken nu al vernieuwende onderwijs conceptscholen in Nederland 
voor inspiratie. Daarbij zoeken we ook naar voorbeelden voor het integreren van 
kinderopvang en school voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
  
Zijn de huidige schoolconcepten van de NQ en de Roos vergelijkbaar?  
We doen al veel op dezelfde manier echter soms met een andere naam. 
 
Hoe zit het met de kwaliteit van de Narcis Querido? 
Op de website scholen op de kaart kunt u lezen dat beide scholen ongeveer gelijk 
scoren. De scores zijn echter een indicator van de cito resultaten, maar zeggen niet 
direct iets over wat de school met de kinderen heeft bereikt. Wat ons betreft is doel 
dat ieder kind zijn of haar optimale individuele groei heeft doorgemaakt.  

 
M.b.t. het samen dromen over de visie voor de nieuwe school: Gaan jullie dat ook 
aan de kinderen vragen?  
We zullen zeker de kinderen betrekken bij het dromen/nadenken over de nieuwe 
school. 
  

https://www.scholenopdekaart.nl/


 
 
 
Wat is de capaciteit van het nieuwe schoolgebouw? 
Maximaal 450 leerlingen / Prognose is 400. 
Is dit dan inclusief de kinderopvang? Nee, dit is exclusief de kinderopvang. 
  
Hoe realistisch zijn de mooie nieuwe ideeën?  
We zullen mooie nieuwe ideeën altijd toetsen aan de praktijk. Daarom bezoeken we 
nu al scholen met nieuwe ideeën en zullen we in de loop van de tijd ook 
ervaringsdeskundigen vragen om kritisch mee te kijken. 
 
Hoe zit het met de cultuurverschillen tussen de twee scholen. Daar lopen fusies vaak 
op stuk. Zijn die er?  
Ja die zullen er zijn, maar er zijn ook veel overeenkomsten. We gaan daarom ook 
veel aandacht besteden aan het  werken aan een gezamenlijke identiteit. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van ontmoetingen van ouders/kinderen van beide 
scholen. En juist nu al meteen verschillende klankbordgroepen 
(gebouw/onderwijs/PR etc.) samen met het team en ouders van beide scholen op te 
starten. 
 
Is een ontmoeting tussen de scholen nu al mogelijk  
Ouders (en teamleden) worden juist uitgenodigd om -op afspraak- bij beide scholen 
langs te gaan en in elkaars klassen te komen kijken. Ouders kunnen ook beide 
huidige schoolfilms bekijken,  
zie voor film OBS de Roos: https://vimeo.com/223898077   
En voor film Narcis Querido: https://vimeo.com/219766812   
  
Wanneer en hoe worden de kinderen geïnformeerd?  
Dit is nu al opgestart in aantal klassen; gaat ook organisch n.a.v. vragen van de 
kinderen zelf. 
 
Locatie nieuwe schoolgebouw 

 

https://vimeo.com/223898077
https://vimeo.com/219766812


 
  

 
Hoe verder 
Er zullen vast nog meer vragen leven bij verschillende ouders en we hebben ook nog niet 
antwoord op alle vragen die leven. Daarom nodig ik u, mocht u vragen hebben, van harte 
uit om een afspraak te maken of gewoon even binnen te lopen bij mij. Daarnaast zullen 
we u regelmatig via een nieuwsbrief over de nieuwe alles-in-1-school informeren.  
 
Op donderdag 19 april om 19:30 uur organiseren we een 2e ouderbijeenkomst, 
zodat u samen met het team van De Roos in gesprek kunt over al uw vragen. Ik 
nodig u namens het team van harte uit om hieraan deel te nemen. 
 
Ook zoeken wij ouders die mee willen denken over de nieuwe school in een 
klankbordgroep. De gedachte is dat we ongeveer 1 keer per maand 1,5 uur bijeenkomen. 
U kunt zich via de mail bij mij of Floor aanmelden. 
 
Intussen 
De Roos blijft in de periode totdat de nieuwe Alles-in-1-school klaar is (augustus 2021) 
gewoon open. De begroting voor het schooljaar 2018-2019 is ongeveer gelijk aan de 
huidige begroting, waardoor we met dezelfde formatie het nieuwe schooljaar ingaan. Dat 
betekent dat we in ieder geval met minimaal dezelfde inzet goed en passend onderwijs 
voor alle kinderen kunnen blijven verzorgen.  
 
Namens het team van De Roos wil ik u nogmaals bedanken voor uw betrokkenheid. Wij 
zijn er van overtuigd dat we samen met u, in de nieuwe alles-in-1-school, alles dat mooi 
is aan De Roos en wat we gezamenlijk koesteren kunnen behouden en zelfs versterken. 
 
Gert Geertsma 

 
 
Directeur 
directeur@obs-deroos.nl 
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Foto’s van het plein op de locatie waar het schoolgebouw komt: 
 

 

 
 


