
 
 
 
 
Waddinxveen, 10 juni 2020 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Ondanks dat wij nog wachten op een paar besluiten van de gemeente rondom de 
renovatiewerkzaamheden van de Kardinaal Alfrinkschool, zijn we met de aannemer al wel weer een 
stuk verder in de planning van de werkzaamheden. 
 
Het betreft nadrukkelijk een voorlopige planning. Deze planning is afhankelijk van de 
vergunningverlening, goedkeuring gemeente en marktomstandigheden (levertijden van materialen 
e.d.). 
 
In de bijlage zijn drie fases van de verbouwing weergegeven. Fase 0 is tijdens de zomervakantie, fase 
1 is de periode tussen september 2020 en januari 2021 en fase 2 is de laatste fase. 
 
Werkzaamheden rondom zomervakantie 2020 
 
Voor de zomervakantie zal de bouwplaats op de KB-zijde ingericht worden, waardoor een deel van 
het schoolplein niet meer toegankelijk is. Op de bijlage is dit schematisch aangegeven, de werkelijke 
projectie kan iets anders zijn en zal in overleg met de aannemer worden bepaald.  
Verder zal in de zomervakantie door de sloper ook een deel van het plein aan de andere zijde (KAS) 
gebruikt worden voor de afvoer van sloopmateriaal. 
 
Op 17 juli zullen de groepen verhuisd worden naar het leegstaande deel. In de laatste week van het 
schooljaar zullen daarvoor voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Groepen 7 en 8 
worden tijdelijk verhuisd naar de Kerkstraat. De bouwplaats op het schoolplein aan de KB-kant wordt 
vanaf vrijdag 17 juli opgebouwd.  
 
In de zomervakantie zullen in het gedeelte dat als eerste verbouwd wordt sloopwerkzaamheden 
plaatsvinden. Dit betreft onder andere het slopen van de plafonds, vloerafwerkingen, bepaalde 
wanden en installaties. In de gangen van het gedeelte dat later verbouwd wordt zullen mogelijk 
delen van plafonds ook al moeten worden verwijderd. Er zullen stofschotten geplaatst worden. In het 
gedeelte waar de BSO zal plaatsvinden tijdens de zomervakantie zullen vrijwel geen werkzaamheden 
worden verricht. 
 
 
 
 
 
 



Fase 0 tijdens de zomervakantie 
 

 
 
Tijdens de zomervakantie zullen alle lokalen aan de kant van de Kardinaal Alfrinkschool op de begane 
grond leeg zijn en geschikt voor de sloopwerkzaamheden. De BSO zal in deze periode (onder veilige 
omstandigheden) in de aangewezen lokalen de vakantie doorbrengen. In de laatste week van de 
zomervakantie zullen de leerkrachten hun lokalen klaarmaken voor het nieuwe schooljaar.  
  
Start verbouwfase 1 
Na de zomervakantie zal gestart worden met de verbouwwerkzaamheden. In september zal meer 
bekend worden over de te verwachte opleverdatum van het eerste gedeelte. 
 

 
  



In fase 1 zal de BSO dubbel gebruik gaan maken van de lokalen van 3A, 3B en 4A en het speellokaal. 
De TSO vindt volgens rooster plaats in andere lokalen dan deze. 
 
Verbouwfase 2 
Na afronding van verbouwfase 1 zal de school intern verhuizen naar het verbouwde gedeelte. 
Aansluitend zal verbouwfase 2 starten. Het bouwterrein zal iets worden aangepast en de entree van 
de school zal worden verplaatst naar de andere zijde van het gebouw, zie bijgaande schematische 
tekening.  
 

 
 
Verder zal bezien worden of het mogelijk is dan te starten met de peutergroep. Dit zal afhangen van 
het besluit van de gemeente en het borgen van de veiligheid van de peuters. 
 
Tijdens de verschillende bouwfases zal gezorgd worden dat veilige en tijdige ontvluchting van het 
gebouw ten alle tijden mogelijk is door het voorzien van een extra vluchtdeur aan de zijde van het te 
verbouwen deel. 
 
Een intensieve periode voor iedereen. Maar het zal uiteindelijk leiden tot een gebouw dat voldoet 
aan de eisen van deze tijd én waar we de komende 20 jaar weer mee verder kunnen. 
 
Wij hopen jullie hiermee weer voor nu voldoende mee geïnformeerd te hebben. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Tony Bouwsma en Ilse Boellaard 
Duo Directie Kardinaal Alfrinkschool 
 

 


