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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Inmiddels zijn we alweer een aantal weken bezig op de tijdelijke locaties. Hoewel we 
allemaal natuurlijk het allerliefste waren gestart in het gebouw van In ’t Park, zijn we 
dankbaar dat we in Roosteren en in Echt terecht kunnen ‘for the time being’. Ons hele team 
heeft ongelooflijk hard gewerkt om deze tijdelijke locaties zo in te richten dat de kinderen zich 
er thuis en welkom voelen. We hebben er bewust voor gekozen om op deze locaties de 
kennismakingsgesprekken te voeren en zoeken naar mogelijkheden om u meer bij de 
locaties te kunnen betrekken in de komende periode. Gelukkig maken de huidige 
coronarichtlijnen dat weer mogelijk. We hopen dan ook dat we er met ons allen voor de 
komende periode het beste van gaan maken.  
 
Stand van zaken 
Maar wat betekent dan ‘de komende periode’? We begrijpen heel goed dat u allemaal erg 
benieuwd bent naar de stand van zaken en vooral: wanneer we weer kunnen terugkeren 
naar ons gebouw in Susteren. In deze brief geven we u meer informatie over de stand van 
zaken.  
 
Geen afbraak of herbouw 
De afgelopen weken hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden in en rondom ons 
gebouw. Belangrijk om te melden is dat er geen sprake is van afbraak of herbouwen van een 
nieuw schoolgebouw.  
 
Er is al veel gebeurd 
Er zijn al veel werkzaamheden verricht. Zo zijn de vloeren eruit gehaald en zijn op 
verschillende momenten metingen gedaan ten aanzien van het drogingsproces van de 
vloeren in de hele school. Brandinstallaties, elektriciteit, ICT netwerk, rioleringen, het dak en 
de CV installatie van het hele gebouw zijn opnieuw getest en vanuit die bevindingen is er 
geconstateerd welke werkzaamheden nodig zijn om veilig het schoolgebouw te gebruiken. 
Daarnaast heeft een constructeur onderzoek gedaan naar kanaalplaatvloeren van een deel 
van de school die scheuren vertonen. Ook zijn er onderzoeken geweest ten aanzien van de 
spouwmuren en kruipruimtes van het hele gebouw. We zijn in afwachting van het definitieve 
rapport. Deze werkzaamheden zijn voor u als ouder nog niet zichtbaar. Aan de buitenkant 
van het gebouw is namelijk nog niets te zien. Maar het ligt zeker niet stil!  
 
Renovatie 
We zijn bezig met het maken van nieuwe plannen die ervoor zorgen dat wateroverlast niet 
meer voor zoveel overlast kan zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dakrenovatie, 
hemelwaterafvoer en riolering aanpassingen. 
We kunnen ook aan de slag met de herstelwerkzaamheden en tevens renovatie van het 
gebouw. Hoe tegenstrijdig het misschien klinkt, maar dit biedt ook kansen. De afgelopen 
jaren zijn we binnen In ’t Park gaan kijken hoe we ons onderwijs vorm kunnen geven, 
passend bij de tijd waar we nu in leven. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de vier 
deelparken waar we mee werken. De ‘oude’ inrichting van ons gebouw sloot nog niet 
helemaal aan bij het onderwijs dat we op In ’t Park bieden. De renovatie biedt ons nu de 
kans om de inrichting van het gebouw nog beter aan te laten sluiten op ons onderwijs. We 
zijn aan de slag met een architect om gedachten en wensen van het team vorm te geven in 
ontwerpen. Hierbij wordt ook gekeken naar een nieuw lichtplan, luchtventilatie, temperatuur, 
akoestiek en duurzaamheid van het gebouw.  
 
 



 
Hoe lang duurt het nog? 
We kunnen helaas nog niet precies aangeven wanneer we weer terug kunnen naar 
Susteren. Duidelijk is dat we tot kerstmis op de andere locaties zullen verblijven. Of we rond 
het nieuwe kalenderjaar weer terug zijn, kunnen we nog niet zeggen. Dit heeft verschillende 
oorzaken: keuzes in volgorde van werkzaamheden, beschikking/tijd van bedrijven en 
personeel, al dan niet op voorraad zijn van materialen die nodig zijn, enz. 
 
We zullen uiteraard alles in het werk zetten om zo snel mogelijk terug te keren. Net als u en 
de kinderen kijken ook wij en het hele team er enorm naar uit om terug te gaan naar 
Susteren. We moeten nu nog even doorzetten, maar we zijn ervan overtuigd dat we er straks 
een prachtig gebouw voor terugkrijgen en er een TOPschool van maken!  
 
Informatie 
We gaan u iedere maand een update geven over de stand van zaken van de 
werkzaamheden. We hopen dat we op deze manier iedereen zorgvuldig mee kunnen nemen 
in het proces.  
 
Ook willen we bij deze benadrukken dat u uw vragen gerust kunt stellen aan ons. We horen 
graag welke vragen er leven bij u. Hier kunnen we ook in een volgende brief op in gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maartje Merry en Lars Nuchelmans 
 
 


