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Op weg naar de Clusterschool 
 

MARIA RIGTER 
directeur OBS De Zuidwend 

 
En dan is het zover. De keuze voor het architectenbureau dat het plan van de 
clusterschool mag gaan uitwerken is gemaakt. Aan architect Henk van der Pool 
komt deze eer toe. 
In juni 2003 start hij gesprekken met de toekomstige gebruikers. Zo maak ik als 
directeur kennis met de architect. Ik kan aangeven welk onderwijsconcept wij 
met de Zuidwend voor ogen hebben in het nieuwe gebouw.  
In het najaar van 2003 gaat het ontwerpteam aan de slag. In het team zijn de ar-
chitect, de gemeente, de projectmanager van het architecten- en ingenieursbu-
reau AREC, en natuurlijk de directeuren van de scholen en de manager van de 
SKON vertegenwoordigd. 

 
Optocht over het bouwterrein (2006). 
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De eerste stap die de architect zet, is het uitwerken van de vormgeving van het 
gebouw. Hoe moet het er straks aan de buitenkant uit zien? 
Verschillende mogelijkheden passeren de revue. Krijgt het de vorm van een ho-
ningraat? Wordt het een vierkant compact complex? Of gaan wij voor de vari-
ant die al snel de bijnaam �de banaan� krijgt? 
Deze laatste variant wordt het. Nu de vorm bekend is, wordt een begin gemaakt 
met de invulling van het gebouw. 
De wensenlijst, het programma van eisen genoemd, die door de gebruikers is 
opgesteld moet erin verwerkt worden. 
De gewenste ruimtes worden ingetekend, maar al gauw blijkt er een overschrij-
ding in het aantal beschikbare vierkante meters. Er zal dus geschrapt moeten 
worden. Weloverwogen wordt er besloten welke gebruiksruimtes te laten val-
len. 
Door het ontwerpteam en de mensen op de werkvloer wordt, met potlood en 
gum in de aanslag, het ontwerp keer op keer tegen het licht gehouden. Ook ik 
zit op school regelmatig met collega�s rond de tekeningen. Door iedereen wordt 
meegedacht om elk stukje van het gebouw zo goed als mogelijk te benutten. 
Aan de architect vervolgens de schone taak om met alle op- en aanmerkingen 
het ontwerp aan te passen en zo te komen tot het definitieve plan. De ontwerp-
fase wordt uiteindelijk in de zomer van 2005 afgerond.  
In december 2005 worden door de gemeente en bouwbedrijf Vos en Teeuwis-
sen de handtekeningen gezet onder de aanbesteding. De bouw kan van start 
gaan. 
Ondertussen gaat ook op school de clusterschool bij personeel en ouders steeds 
meer leven. 
Het zal nu toch werkelijk gaan gebeuren. Met drie scholen en de buitenschool-
se opvang samen onder één dak. Maar hoe zal dit gaan?  
Als in februari 2006 de fundering van het gebouw zichtbaar is, vindt in het ge-
meentehuis een bijzondere bijeenkomst plaats. Alle personeelsleden zijn door 
de burgemeester uitgenodigd voor een officiële presentatie van het definitieve 
ontwerp. 
Tevens is deze bijeenkomst bedoeld om het toekomstige �team van de 
clusterschool� eens wat nader kennis met elkaar te laten maken. 
Als startsein voor de samenwerking wordt in de tuin van het gemeentehuis een 
eerste teamfoto gemaakt. Onder het genot van een hapje en een drankje zie ik 
dat de teams elkaar weten te vinden. 
Na het personeel is nu ook het moment om de ouders te informeren.  
Op 1 maart 2006 zijn zij allemaal van harte uitgenodigd in De Hilt om naar de 
nieuwbouwplannen te komen kijken. 
Het wordt een drukbezochte avond en de plannen worden door het merendeel 
van de aanwezige ouders positief ontvangen. Vragen, opmerkingen en sugges-
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ties kunnen ouders kwijt op een grote prikwand rondom de tekeningen van het 
gebouw. Ouders maken hiervan uitgebreid gebruik. 
Vanaf maart 2006 kan men ook de website www.clusterschool.nl bezoeken. Op 
deze site kan iedereen de bouw van de school volgen. Je kunt er zelfs al een 
wandeling doorheen maken. 
Via de website wordt nu ook de belangrijkste groep, de kinderen, geïnformeerd 
over hun nieuwe school. 
Op de Zuidwend wordt in maart en april in alle groepen een bouwproject ge-
houden. Tijdens dit project leren de kinderen alles rondom bouwen. Van ont-
werptekening tot uitvoeren. De onderbouwgroepen bouwen op de patio van de 
school met gipsblokken. De middenbouw tovert schoenendozen om in klaslo-
kalen. De kinderen komen met de leukste ideeën in de meest flitsende kleuren. 
In de bovenbouwgroepen komt architect Henk van der Pool een gastles geven 
en werken de kinderen eigen ontwerpen op schaal uit. Met het werk uit alle 
groepen wordt een tentoonstelling ingericht. De clusterschool is nu ook bij de 
kinderen echt gaan leven en ze hebben er zin in. 
Als in mei 2006 de muren van het gebouw zichtbaar worden, merken wij dat er 

 
Bezichtiging van het interieur van de nieuwe huisvesting. 
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steeds meer kinderen de bouw ook �echt� gaan volgen. Regelmatig wordt er 
langs het bouwterrein gefietst en wordt er vervolgens verslag van gedaan. 
Als men op de bouw al gestart is met de verdieping wordt er op 12 juni een 
feestje gevierd. 
Bij een nieuwbouwproject als dit hoort natuurlijk een �eerste steen� legging. 
Op de ochtend van de 12e juni werken van elke school en de SKON, 4 kinderen 
aan een mozaïektegel die kan worden ingemetseld in de muur van het gebouw. 
�s Middags trekt er een bonte stoet kinderen richting bouwterrein voor de ont-
hulling van het mozaïekwerk. Na de onthulling wordt er een koker gevuld met 
van elke school een collage, foto�s en leerlingenlijsten. 
Deze koker wordt vervolgens onder het gebouw begraven om wellicht over 
heel veel jaren weer eens door anderen te worden opgegraven. 
De bouw van de school verloopt volgens planning. Op 14 juli wordt het hoog-
ste punt bereikt. 
De vlag kan in top en het is tijd om de hardwerkende bouwers te verrassen met 
pannenbier. Met een gevulde bolderkar vertrekt een groep kinderen van onze 
school richting de bouw. 
Na de zomervakantie zie ik bij binnenkomst in Eemnes de nieuwe school in 
zijn uiteindelijke vorm. Het lijkt zo af maar er moet binnen nog een hoop ge-
beuren. Wij starten het laatste jaar in ons oude gebouw met een muzikaal spek-
takel. Met alle kinderen vormen wij een groot orkest. Zij hebben allemaal een 
voorwerp meegenomen waarmee zij ritmisch �muziek� kunnen maken.  
En als elke groep haar eigen ritme ten gehore brengt ontstaat er zowaar een 
echt muziekstuk. 
Voor mij als directeur breekt een tijd aan van veel overleg met mijn collega di-
recteuren. Om de week zitten wij in een gebruikersoverleg bij elkaar. Onze sa-
menwerking krijgt door dit overleg vastere vormen. Een belangrijk onderwerp 
van gesprek in het najaar van 2006 is de invulling van het buitenterrein. Door 
gemeente en gebruikers is ervoor gekozen om het toekomstige buitenterrein 
van de school ook na schooltijd open te stellen voor kinderen. Gekozen is voor 
het concept �Natuurlijk spelen� . Het terrein wordt ingericht met natuurlijke 
materialen die kinderen uitdagen tot spelen. Een werkgroep gaat hiermee aan 
de slag en in een tijdsbestek van enkele weken wordt het afgerond en kunnen 
de plannen getoond worden aan de gebruikers en de buurtbewoners. 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf zit ons laatste schooljaar in het huidige 
gebouw aan de Raadhuislaan er voor driekwart op. 
Ons nieuwe gebouw zal volgens planning eind mei of begin juni worden opge-
leverd.  
Samen met de collega�s werk ik nu aan de inrichting van ons deel van het ge-
bouw. We werken de indeling van de lokalen, het meubilair, de aankleding en 
het ICT plan uit. Een hele klus want tegelijkertijd hebben personeelsleden van 
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de drie scholen ook zitting in verschillende werkgroepen die de gemeenschap-
pelijke ruimtes gaan inrichten.  
Het is goed om te zien dat er al werkend steeds meer contact tussen de scholen 
ontstaat en dat men ervaart dat er naast verschillen ook veel overeenkomsten 
zijn in ideeën over onderwijs. 
Ook zijn er op de Zuidwend in dit afsluitende jaar allerlei speciale activiteiten. 
Zo hebben wij op zaterdag 31 maart jl. meer dan 350 oud-leerlingen op onze 
reünie mogen begroeten. Nog één keer door het gebouw lopen, klasgenoten en 
leerkrachten ontmoeten en herinneringen ophalen. Geweldig om een oud-
leerling met een verbaasde blik te horen zeggen: �Was het hier altijd al zo 
klein?�  Aan het gebouw is door de jaren heen niet zo heel veel veranderd, 
maar jij was nog niet zo groot! 
De komende tijd zal gevuld zijn met de voorbereidingen voor de verhuizing, 
maar ook met activiteiten rondom het afscheid van ons gebouw. Een gebouw 
dat wij na 38 jaar, met toch een beetje pijn in het hart, gaan verlaten om het te 
verruilen voor een nieuw en modern pand. Om op onze nieuwe plek iets van 
het oude vertrouwde te behouden, verhuist onze grote kastanjeboom van het 
schoolplein met ons mee.  

Het nieuwe onderkomen van de drie basisscholen gezien vanaf de Eemlustlaan (april 2007). 


