Beste leerlingen,
Als straks de deuren van onze school dicht gaan voor een heerlijke zomervakantie, staan
de medewerkers van het bouwbedrijf startklaar om werkzaamheden aan ons gebouw te
verrichten. In deze brief staat uitleg over welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat
de aanleiding daarvoor is en welke tijdelijke veranderingen er toegepast moeten worden
om de verbouwing uit te voeren.
Allereerst de reden waarom er verbouwd moet worden:
Er is meer ruimte nodig om de groei van het leerlingenaantal van het Matrix Lyceum te
huisvesten. De school is een samenwerking tussen OSG Singelland, locatie Het Drachtster
Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai. Beide organisaties ontwikkelen dit
initiatief in opdracht van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland. Nu zijn er nog
maar tien leerlingen, na de zomervakantie zijn dat er circa vijfentwintig. Het is belangrijk
dat het Matrix Lyceum een eigen ingang krijgt, en dat de locatie dichtbij Het Drachtster
Lyceum is. Het merendeel van de vakdocenten werkt hier immers, en de leerlingen van
het Matrix Lyceum volgen soms ook lessen in het gebouw van Het Drachtster Lyceum.
Bouwen buiten de bestaande lijnen mag onder geen voorwaarde van de gemeente. Dat
betekent dat de enige plek om bij te bouwen het schoolplein is. Leerlingen van Het
Drachtster Lyceum kunnen heel goed les krijgen in een gebouw dat daar gesitueerd
wordt; leerlingen van het Matrix Lyceum vanwege de regelmatig terugkerende drukte op
het schoolplein niet. Dat is de reden waarom het Matrix Lyceum vier lokalen van Het
Drachtster overneemt, en Het Drachtster Lyceum vier nieuwe lokalen krijgt.
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De werkzaamheden
De betreffende vier lokalen voor het Matrix Lyceum ondergaan een kleine interne
renovatie. Deze werkzaamheden starten op 18 juli en zijn voor de bouwvakantie
afgerond, zodat de lessen na de zomervakantie daar kunnen starten.

De aanvang van de bouw voor Het Drachtster Lyceum is op maandag 12 november. De
grond wordt bouwrijp gemaakt en er zal geboord worden voor de fundering. Over de
exacte anderhalve dag waarop daarvan geluidsoverlast zal zijn, wordt zorgvuldig
gecommuniceerd.
De fietsenrekken die nu op de beoogde bouwplek staan, worden verwijderd. Tijdens de
bouw zullen de fietsen op het grasveld geplaatst worden.
De bouw van de vier lokalen, verdeeld over twee verdiepingen, vindt zoveel mogelijk
plaats buiten het bestaande pand. Pas op het laatst wordt de toegangsdeur vanuit de
bestaande gang in de D-vleugel geplaatst.
De geplande oplevering is 21 december 2018, zodat de lessen vanaf de Kerstvakantie in
de nieuwe lokalen kunnen plaatsvinden.
Tijdelijke veranderingen
Vanaf de zomervakantie zullen enkele klassen van Het Drachtster Lyceum les krijgen in
het gebouw van Singelland VHS. We vragen begrip voor deze tijdelijke aanpassing voor
leerlingen en medewerkers.
De voertuigen voor de bouw zullen het terrein bereiken via het sportveld. Dat betekent
dat de gymlessen vanaf 12 november niet meer buiten gehouden kunnen worden en dat
het sportveld schade zal ondervinden. Na de werkzaamheden wordt het sportveld
opgeknapt, zodat in het voorjaar van 2019 de lessen weer volop buiten gegeven kunnen
worden.
Een klein gedeelte van de bestaande fietsenrekken wordt op het grasveld, voorzien van
rijplaten, geplaatst tijdens de bouw; na de bouw kunnen alle fietsenrekken weer op het
plein omdat we op een ander type fietsenrek overgaan.
Zorgvuldigheid en veiligheid
We gaan zorgvuldig te werk, vooral vanwege de veiligheid. Werkzaamheden die een te
groot risico vormen, vinden plaats wanneer er geen leerlingen op het plein zijn.
Geluidsoverlast zullen we altijd hebben, maar over te verwachten zwaardere overlast
zoals bij het boren van de funderingen wordt vooraf bericht gegeven. We doen ons
uiterste best om overlast te beperken. Mochten er nu of tijdens de bouw vragen of
opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij of met Ron Kramer.
We zijn blij met de komst van vier nieuwe lokalen en met de groei van het Matrix Lyceum,
een school die blijkbaar in een behoefte voorziet!
Met vriendelijke groet,
Daan van Weelie
(wnd. rector)

