Visie van de Jacobaschool op het IHP
Nieuwe kansen
Zoals bekend is het gebouw van de Jacobaschool 90 jaar oud, het is een sfeervolle plek
waar we ons de afgelopen decennia in thuis hebben gevoeld en vele generaties kinderen
met heerlijke herinneringen op terugkijken. De “oude dame” vraagt echter zo langzamerhand
om groot onderhoud en voldoet daarnaast niet meer aan de vereisten om onderwijs naar de
huidige maatstaven aan te kunnen bieden. Met veel enthousiasme werd daarom in januari
het IHP door het team en de MR van de Jacobaschool ontvangen.
Wij schrijven deze brief om met u te delen dat het team, de ouders en de kinderen enorm
verlangen naar een gebouw dat zowel de geest van de Jacobaschool vasthoudt, als onze
pijlers ondersteunt en toekomstbestendig onderwijs faciliteert.
De drie pijlers van de Jacobaschool (Balans, Betrokkenheid en Beweging) vragen om een
veilige, uitnodigende school met veel licht waar alle groepen met elkaar in contact kunnen
komen. Bovendien biedt de nieuwe locatie meer buitenruimte voor de kinderen en gaat de
verkeersveiligheid er ook op vooruit. Vooral de optie “vervangende nieuwbouw” biedt vele
nieuwe kansen om te het onderwijs voor de komende decennia toekomstbestendig te
maken.
Onderwijskundige ontwikkelingen
Toekomstbestendig onderwijs vraagt om een andere indeling van het gebouw, bijvoorbeeld
m.b.v. flexibele ruimtes. Graag delen wij onderstaande uitgangspunten en wensen met u:
●
●

●

●

●

Multifunctionele ruimtes: Om gepersonaliseerd en thematisch onderwijs te realiseren
is het nodig om multifunctionele ruimtes te creëren.
Gymzaal op locatie: Op de huidige locatie hebben wij onze eigen gymzaal. Om de
lestijd zo effectief mogelijk te benutten is een inpandige gymzaal voor ons zeer
wenselijk.
Samenwerking: Door als Integraal Kindcentrum intensief samen te werken met
kinderopvangorganisaties, kan er o.a. een natuurlijke doorstroom en
gemeenschappelijke visie worden gerealiseerd.
Onderwijs in de toekomst: Ook andere onderwijskundige ontwikkelingen (zoals de
toename van 10-14 scholen als “tussenstap” voor 10-14 jarigen, meer ruimte voor
wetenschap en techniek en het werken met een digitale leeromgeving) hebben onze
aandacht.
Duurzaam: Een nieuw en toekomstbestendig gebouw past in de tijd van
duurzaamheid, een thema dat enorm leeft bij ons en onze kinderen. Het
duurzaam, gasloos en circulair bouwen vinden wij daar heel goed bij passen.

Tot slot
Als Jacobaschool zijn we blijvend in ontwikkeling en staan we op het punt om belangrijke
onderwijskundige stappen te zetten. De fijne Jacoba sfeer en onze drie pijlers nemen wij
graag mee naar de nieuwe locatie. Wij willen u vragen tijdens komende raadsvergadering
bovenstaande overwegingen mee te nemen in uw beslissing tot vervangende nieuwbouw
met een inpandige gymzaal op de Bronsteeweg. Met die beslissing kiest u namelijk voor een
toekomst waarbij de Jacobaschool blijft voldoen aan de eisen van hedendaagse en
toekomstige onderwijsvisies. Zo kunnen wij onze rol in Heemstede in de vorming van de
jeugd samen met hun ouders weer decennialang vormgeven.
Het team van de Jacobaschool

