Verslag algemene ouderavond “uitbreiding huisvesting bs Tiliander”

Afgelopen woensdagavond 6 september heeft Ladja Jiran, schoolleider, tijdens een algemene
ouderavond ouders en belangstellenden bijgepraat over de uitbreidingsplannen van onze school.
De afgelopen jaren laat onze school een gestage groei zien voor wat betreft leerlingenaantallen. In
slechts enkele jaren is de school verrijkt met 2 extra kleuterklassen en een tweede eerste klas. Met
ingang van schooljaar 2018/2019 is de groei niet meer op te vangen binnen de bestaande bouw. Het
beleid van Pallas – de overkoepelende organisatie waarvan Tiliander deel uitmaakt – is dat wij blijven
streven naar het plaatsen van nieuwe leerlingen. Er is dus noodzaak tot uitbreiding van de school. De
meest ideale situatie is bij- of aanbouwen aan de bestaande bouw.
Een projectgroep (bestaande uit een deskundige projectleidster, schoolleider, docenten en
afgevaardigden van de MR) die het gehele proces van uitbreiding begeleidt, heeft het afgelopen
halfjaar onder andere een plan van eisen opgesteld waarin is aangegeven aan welke voorwaarden de
nieuwbouw moet voldoen. Vervolgens zijn drie architecten – die ruime ervaring hebben met
ontwerp binnen het onderwijs - uitgenodigd om binnen de door ons gestelde kaders te gaan
ontwerpen.
Half september dienen zij hun plannen in waarna deze in eerste instantie door het bestuur van Pallas
en schoolleider Ladja Jiran worden beoordeeld en vervolgens door de projectgroep. Het beste
ontwerp wordt daarop ingediend bij de Gemeente Tilburg. Deze laatste partij heeft aangegeven rond
15 november 2017 een ‘go’ of ‘no go’ te verstrekken. Indien de gemeente niet akkoord gaat, dient zij
met een alternatieve locatie te komen binnen een beperkte straal rondom Tiliander. Bij een ‘go’ zal
zo spoedig mogelijk met de bouw / aanbouw begonnen worden.
De huidige aula zal niet worden verbouwd of uitgebouwd. Dit valt buiten de uitbreidingsplannen en
een mogelijke verbouwing wordt dan ook niet gefinancierd. Bij grote evenementen – bijvoorbeeld de
viering van de laatste schooldag van elk schooljaar – zullen we moeten uitwijken naar een externe
locatie in de buurt van school.
Vanzelfsprekend zal het voor u en uw kinderen merkbaar zijn dat onze school aanzienlijk groeit en zal
het ook merkbaar zijn indien er komend jaar (zoals het er nu naar uit ziet) aangebouwd gaat worden.
We zullen echter als voltallig team van Basisschool Tiliander zorg dragen voor de kwaliteit van het
(antroposofisch) onderwijs!
Eind november zullen wij wederom een algemene ouderavond inplannen om u bij te praten over de
vorderingen.
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