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Inleidend
Missie en visie
Huisvesting

Vervolgens hebben beide schoolteams gewerkt
aan vertaling naar de praktijk:
Wat zien we straks in het IKC?
Wat is het nieuwe schoolconcept?
En: Wat merken kinderen en ouders ervan dat
onderwijs en opvang nauw samenwerken?

//Inleidend
Beste ouder(s), verzorger(s),
Er worden mooie stappen gezet naar het
nieuwe IKC.
Het IKC waar beide scholen, de kinderopvang
en de peuterspeelzaal samen gaan.
In de afgelopen periode zijn de bestuurders,
leidinggevenden, werkgroepen en de
medezeggenschapsraden van de scholen bij
elkaar geweest om gezette en te nemen
stappen te bespreken.
Bij deze een korte blik op de ontwikkelingen.

//Missie en visie
In de afgelopen maanden hebben beide scholen
de pijlers geformuleerd voor het onderwijs op
het nieuwe IKC.
In een eerste bijeenkomst heeft een werkgroep
bestaande uit leerkrachten van de scholen en
pedagogisch medewerkers vanuit de
kinderopvang gewerkt aan de kernwaarden en
het hogere doel (de missie) van het IKC.

Pedagogisch medewerkers van de
kinderopvang en de peuterspeelzaal hebben
hier input op gegeven.
In de komende periode zullen met name de
pedagogisch medewerkers de concept missie
en visie aanscherpen vanuit hun expertise.

“Visie is de kunst de
onzichtbare dingen te zien”
-Jonathan Swift-

//Huisvesting
Ambitiedocument en programma van eisen
De projectgroep en stuurgroep IKC Nunspeet
Oost hebben het ambitiedocument en het
programma van eisen voor de nieuwbouw eind
februari 2022 vastgesteld.
Hier worden de samenwerkingsambities en doelstellingen in beschreven en vertaald naar
de benodigde huisvesting voor de nieuwbouw.
In het document wordt ook het functioneel en
ruimtelijk programma van eisen voor de
nieuwbouw beschreven.
Het gaat dan om de soorten ruimten die in het
IKC worden gerealiseerd, de omvang en de
onderlinge relaties tussen deze ruimten.
Het document is een van de
aanbestedingsdocumenten voor de start van de
volgende fase: de ontwerp- en realisatiefase
van het IKC.
Ontwerp bestemmingsplan
Het college van B&W heeft het ontwerp
bestemmingsplan vastgesteld. Dit ontwerp ligt
ter inzage en dat biedt de mogelijkheid
zienswijzen in te dienen.
Het ontwerp bestemmingsplan is gebaseerd op
een zogenaamd beeldkwaliteitsplan, dat
bepaalt aan welke randvoorwaarden het
nieuwe bouwplan moet voldoen.
Het gaat dan o.a. om de hoogte van het nieuwe
gebouw en de plek op de kavel waar het
gebouw moet komen.
Het beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in
nauw overleg met het Buurtcollectief Nunspeet
Oost.

Een groot deel van de opmerkingen en wensen
van het Buurtcollectief en omwonenden zijn
hierin verwerkt.
Ook zijn uitgangspunten voor het groen in de
wijk en de verkeersafhandeling opgenomen.
Op 28 februari aanstaande is er een
informatieavond voor de omwonenden
georganiseerd over het beeldkwaliteitsplan en
het ontwerp bestemmingsplan.

