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Algemene voortgang
Vlak voor de kerstvakantie zijn de eerste 10 gerenoveerde 

lokalen zo goed als gereedgekomen. Deze lokalen zijn 

na de kerstvakantie in gebruik genomen, ondanks dat 

nog niet alle faciliteiten gerealiseerd waren. Dit was heel 

vervelend voor de leerkrachten, assistenten en uiteraard 

ook voor de leerlingen. Gelukkig heeft iedereen naar 

creatieve oplossingen gezocht om de overlast zo beperkt 

mogelijk te houden.

Om deze lokalen toch al te gaan gebruiken was nodig 

om in de kerstvakantie een groot deel van het gebouw 

te kunnen slopen. Omdat sloop te veel (geluids-)over-

last met zich meebrengt om dit tijdens de schooltijden te 

doen, was het belangrijk dat dit in de kerstvakantie kon 

plaatsvinden. 

De volgende sloop, die veel beperkter in omvang is, zal 

tijdens de carnavalsvakantie plaatsvinden.

Vernieuwde lokalen
De vernieuwde lokalen 

zijn door leerlingen van 3 

verschillende leerwegen in 

gebruik genomen. Zowel 

leerlingen van de leerweg 

aangepast basisonderwijs 

(kleurklassen), de leerweg 

basisonderwijs als leerlin-

gen van de leerweg VSO 

praktijk hebben inmiddels 

hun intrek genomen. In de eerste weken was vooral het 

ontbreken van de smartboards en de whiteboards nog 

een knelpunt. Dit knelpunt is nu gelukkig opgelost.

De leerpleinen die grenzen aan de nieuwe klaslokalen zijn 

nog niet echt in gebruik genomen. Hier moet de vloer-

bekleding nog worden aangebracht. Ook worden er nog 

garderoberuimtes gerealiseerd voor de hulpmiddelen van 

de leerlingen, zodat de leerpleinen ook echt als leerplei-

nen gebruikt kunnen gaan worden.

Nieuwbouw
Op de plaats waar het gebouwdeel volledig is gesloopt, 

wordt nieuwbouw gerealiseerd. In dit deel van het ge-

bouw wordt de vernieuwde hoofdentree gesitueerd, 

gecombineerd met een ontvangstruimte. Verder komen in 

dit gebouwdeel o.a. diverse spreek- en behandelkamers, 

werkruimten, en de leskeuken/oefenkeuken. Eind januari / 

begin februari zal de daadwerkelijke nieuwbouw van start 
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Adelante (ver)bouwt!
De eerste 10 gerenoveerde leslokalen zijn opgeleverd en het gedeelte van het gebouw tussen de A- 
en B-ingang (polikliniek) is volledig gesloopt om o.a. plaats te maken voor de nieuwe hoofdentree. 
Voor de kinderen blijft het allemaal spannend. Dat ze er mee bezig zijn komt helemaal tot uitdruk-
king in de werkstukken die worden gemaakt. In deze nieuwsbrief weer achtergrondinformatie en het 
laatste nieuws maar ook een prachtige collage...



gaan. Naar verwachting zal rond de meivakantie het eerste 

deel hiervan worden opgeleverd.

Veiligheid
Veiligheid, zowel binnen als buiten het gebouw is 

natuurlijk van zeer groot belang. Op het terrein wordt het 

bouwverkeer zoveel mogelijk gescheiden van het leerlingen-

verkeer. Dit gebeurt door aparte inritten, maar ook door rek-

ening te houden met de tijdstippen waarop materialen etc. 

worden geleverd. Op momenten dat splitsing niet helemaal 

mogelijk is (bijvoorbeeld omdat er een kraan moet worden 

geplaatst) wordt dit in goed overleg met de taxichauffeurs 

geregeld.

In het gebouw is de bouwplaats ook gescheiden van de 

ruimtes waar medewerkers en leerlingen zich bevinden. 

Om een veilige doorgang mogelijk te maken is zelfs een 

speciale gang gebouwd.

Webcam
Om de bouw van een afstandje een beetje te kunnen volgen 

heeft de aannemer een webcam geinstalleerd. Wilt u ook 

een kijkje nemen, kijk dan via http://89.200.115.101/cgi-bin/

guestimage.nl

Vragen of klachten
Mocht u onverhoopt een vraag of klacht hebben die gerela-

teerd is aan de bouw verzoeken we u deze bij Veronique 

Maessen via het servicebureau te melden. Dit kan via tel. 

045-5282600 (e-mail: v.maessen@adelante-zorggroep.nl). 

Colofon
Dit is een uitgave van Adelante en bedoeld voor alle ouders/verzorgers en bezoekers van locatie 

Valkenburg a/d Geul. Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden en verspreid over de afdelingen en 

neergelegd in de verschillende wachtruimtes. 
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Wij doen ons 
best de overlast 
tot een minimum 

te beperken.
Alvast bedankt 
voor uw begrip!

“Onze grote verbouwing”


