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Inleiding
Via dit regelmatig terugkerende bouwbulletin willen we ouders/verzorgers
de komende tijd op de hoogte houden van de interne verbouwing van
RSG Levant. Immers, daar waar uw kind elke dag van dichtbij gaat meemaken hoe de school langzamerhand van binnen wordt getransformeerd
naar een leer- en ontmoetingsplek die ingericht is voor eigentijds onderwijs, ziet u als ouder/verzorger daar niets van. Door dit bouwbulletin
regelmatig uit te brengen hopen we u toch deelgenoot van het bouwproces te maken.

Eerste fase
De eerste fase van de verbouwing start na de voorjaarsvakantie en
duurt t/m de meivakantie. Bouwdeel A (bij de ingang rechts) zal worden
afgesloten. Dit is het deel waar zich onder andere twee kubv-lokalen,
muzieklokaal, mediatheek, personeelskamer, kantoren van de
teamleiders, administratie en directie bevinden.
Omdat we tijdens de verbouwing gewoon doorwerken zullen leerlingen
en medewerkers op andere plekken in het gebouw gehuisvest worden.
De mediatheek wordt tijdelijk verplaatst naar lokaal 103. Daar kunnen
leerlingen onder toezicht werken en leren. Er zijn daar geen vaste
computers, maar alle leerlingen kunnen op hun iPad werken. Internet
en ons eigen netwerk functioneren normaal.
De teamleiders worden tijdens fase 1 in lokaal 104 gehuisvest.
Omdat we door het afsluiten van bouwdeel A (en later van delen van
bouwdeel B) een aantal lokalen tijdelijk niet kunnen gebruiken, wordt
voor een deel van de lessen uitgeweken naar het schoolgebouw aan het
Kluunpad (de ‘oude Levant’). Voor de eerste fase zullen de lessen van
de volgende docenten daar worden gegeven en zullen andere
medewerkers vanuit deze locatie hun werkzaamheden verrichten:
Docent /
medewerker
Mw. M.
Spaarwater
Mw. G. van
Spengen
Mw. J. de Vries
Mw. M. Laenen

Vak of anders

Vak of anders

Aardrijkskunde

Docent /
medewerker
Dhr. S. Alberto

Aardrijkskunde

Mw. I. de Vries

Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde

Mw. M. Wessel
Mw. H. den
Hamer
Mw. S. Franken

Maatschappelijke
stage
Decaan
Decaan

Dhr. E.
Dooijeweerd
Dhr. P. Ansing
Dhr. D.J.
Middelkoop
Mw. W. van
Munster
Mw. H. Jansma
Mw. T. Hofland
Mw. G.
Wouters

Wiskunde
Verschoorschool

Dhr. T. Willemsen
Dhr. B. Sleurink

Leerlingcoach
muziek

Verschoorschool

Mw. S.
Waegemaekers
Dhr. H. Westra
Mw. M. Visser

Muziek

Verschoorschool
Kubv
Kubv

Verschoorschool

Decaan

Kubv
Kubv
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De nummering van de lokalen op locatie Kluunpad is gelijk aan de lokalennummering van locatie Levant. Als
voorbeeld, het muzieklokaal blijft 004. In het rooster zullen deze lessen te zien zijn met een groene achtergrond,
zodat de leerlingen weten dat deze lessen in de lokalen van locatie Kluunpad gegeven worden.

Eindexamen
Voor een deel van de leerlingen is schooljaar 2017-2018 een bijzonder
jaar: de leerlingen van onze vmbo tl-afdeling doen eindexamen. Zij
mogen tijdens dat examen uiteraard niet gestoord worden door
overlast vanwege de verbouwing. Daarom wordt het Centraal Examen
in 2018 afgenomen in het gebouw ‘De Verbeelding’ in Zeewolde–Zuid,
aan de Verbeelding 25. Een geschikte locatie waar de leerlingen in alle
rust geconcentreerd hun examens kunnen maken.

Foto: De Verbeelding

Onderwijs tijdens de verbouwing
Een verbouwing uitvoeren en ondertussen het onderwijs gewoon door
laten gaan vraagt het een en ander van leerlingen en medewerkers.
Soms zullen er onverwachte zaken zijn waardoor dingen anders lopen
dan gedacht of verwacht. De ervaring van de interne verbouwing van
locatie Slingerbos heeft ons geleerd, dat we met elkaar in staat zijn
passende oplossingen te bedenken op het moment dat iets door de
verbouwing anders loopt dan normaal. En met in ons achterhoofd dat
de beloning groot zal zijn in de vorm van een prachtig, bij deze tijd
passend gebouw, zetten we met elkaar de schouders onder deze klus,
zodat we in september de beschikking hebben over een onderwijsvoorziening waar we nog trotser op mogen zijn! We houden u graag de
komende maanden op de hoogte.

Tot slot
Voor evt. vragen naar aanleiding van dit bouwbulletin of over de verbouwing kunt u contact opnemen met de heer F.
van Bergen (f.vanbergen@rsgsl.nl) of mevrouw A. Leeuwenburgh (a.leeuwenburgh@rsgsl.nl).
Met vriendelijke groet,
namens de stuurgroep en werkgroepen
mevrouw A. Leeuwenburgh (directeur RSG Levant/projectleider) en
de heer F. van Bergen (ondersteuner projectleider)
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