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Plan van Eisen Nieuwbouw 
Zoals u weet krijgt onze school nieuwbouw. De 
gemeente gaat bepalen hoe de buitenkant eruit 
gaat zien. De binnenkant, dus met alle lokalen, 
gangen, zitruimtes, enzovoort, bepalen de 
gebruikers. Daarom hebben alle collega’s eens 
heel goed gekeken wat ze in de nieuwbouw 
nodig hebben. Deze wensen zijn doorge-
sproken met een ingenieursbureau. Zo’n 
bureau kan onze wensen dan omzetten in eisen 
die aan de architect gesteld worden. Dan wordt 
er een plan gemaakt waarin enorm veel details 
staan. Er staat niet alleen in hoeveel ruimte elk 
vak nodig heeft (in vierkante meters). Ook wordt 
er aangegeven welke verlichting je nodig hebt, 
hoe de deuren en ramen moeten zijn, in welk 
deel van de nieuwbouw je het liefst je lokaal 
hebt en zelfs hoeveel stopcontacten je denkt 
nodig te hebben. Dat is natuurlijk enorm veel 
werk en iedereen heeft er dan ook flink wat tijd 
in moeten steken. Maar het is gelukt en nu is er 
een boekje gemaakt waarin alle dingen staan 
die we graag willen hebben: Het Plan van 
Eisen. Dit boekje is opgestuurd naar 5 
verschillende architecten die dan een ontwerp 
gaan maken voor onze nieuwe school. Daarna 
gaan we kiezen welk ontwerp we het beste 
vinden. En als dat eenmaal bepaald is kunnen 
we langzamerhand op de bouwlocatie 
Lincolnpark gaan zien hoe onze nieuwe school 
eruit gaat zien. 

De Medezeggenschapsraad  
 
 
Zeker van je zaak 
Tijdens de klimlessen van de klassen 1 en 2 
hebben leerlingen uit het 3e leerjaar deze 
leerlingen leren zekeren. (Natuurlijk wel onder 
de supervisie van de LO docenten). Door de 
goede één op één begeleiding van de 3e jaars 
kunnen nu alle leerlingen zekeren en veilig 
klimmen. 
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14 en 17 feb.  
Gastlessen Moneyways 
4e en 5e jaars leerlingen 

 
15 februari 

Voorlichting Halt 
Jeugdcriminaliteit 
3e jaars leerlingen 

 
Invloed van de groep 

2e jaars leerlingen 
 

Online veiligheid 
1e jaars leerlingen 

 
19 t/m 27 februari 
Voorjaarsvakantie 

 
10 maart 
Studiedag 
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Bij AT leer je strippen! 
Elektrische draden, ook wel installatiedraad genoemd, bevatten een 
koperen kern en een kunststof beschermlaag. Deze laag zorgt ervoor dat 
je niet onder stroom komt te staan als er spanning op de draden word 
gezet. De kunststof laag kun je met een striptang van de koperen kern 
afhalen, dit noem je strippen. 
Met koperdraad kun je heel goed solderen, de 1e jaars leerlingen hebben 
van koperdraad hun naam gemaakt en de letters aan elkaar gesoldeerd. 
 
 
Wat vindt u van onze school? 
U heeft laatst een mail ontvangen met een enquête over onze school. Het 
heet ProZo, en daarin worden ouders gevraagd wat de ervaringen zijn met 
school. De leerlingen krijgen binnenkort ook een soortgelijke enquête. 
Veel ouders hebben de vragenlijst al ingevuld. We willen graag zoveel 
mogelijk reacties krijgen. We kunnen dan zien waar u tevreden over bent 
en waar we nog dingen kunnen verbeteren. Als u vagen heeft kunt u ze 
stellen aan de mentor van uw kind.  
 
 
Een stagiaire uitgelicht: Daveni Wongsojono 
Wist u dat Daveni: 

• vanaf klas 1 bij ons op De Linie zit; 
• in Uithoorn woont en iedere dag met de bus naar school komt; 
• 16 jaar oud is; 
• heel leergierig en spontaan is; 
• niet snel opgeeft; 
• in de derde klas geen idee had welke richting zij op wilde gaan; 
• stage heeft gelopen bij : verzorgingshuis Het Hoge Heem en 

Digitaal CSU (een ICT winkel); 
• in de vierde klas stage heeft gelopen bij 3 verschillende afdelingen 

van Ziekenhuis Amstelland; 
• haar afdelingen waren: personeelsrestaurant en als service-

medewerkster bij de Joodse afdeling en acute opname; 
• de functie servicemedewerkster het leukst vindt; 
• hier ook een betaalde bijbaan heeft gekregen, omdat ze heel blij 

met haar zijn. 
• nu weet dat ze volgend jaar de zorg in wil. 
• volgend jaar naar ROC niveau 1 gaat. 
• graag vragen wil beantwoorden over haar stage. 

 
 
Personeel 
We hebben afscheid genomen van Mw. Bergen. Zij is op 1 februari in een 
nieuwe functie elders gestart. We wensen haar veel succes. 
Hr. Vermeulen gaat 11 februari met verlof. Na de zomervakantie hervat hij 
zijn werkzaamheden. 
Mevr. Bakker neemt op 16 februari afscheid, haar opvolger, Mw. F. Chipih, 
wordt op dit moment al volop door haar ingewerkt.  
Na de voorjaarsvakantie start ook de heer Van Staveren. Hij gaat vakken 
geven zoals, rekenen, ICT en koken. 
 


