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Categorieën 
De vragen zijn verdeeld in categorieën. Klik op een categorie om de bijbehorende vragen te zien. 
 
Communicatie en voorgeschiedenis 
 
De nieuwe buurt 
 
Het nieuwe schoolgebouw en schoolplein 
 
Onderwijs 
 
Opvang (VVE en voor- en buitenschoolse opvang) 
 
Verhuizing en planning 
 
Vervoer 
 
 

  



Vragen 

Communicatie en voorgeschiedenis 
 
Hoe worden ouders op de hoogte gehouden over de verhuizing? 
Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden. In de hal van de school vindt u een 
wand met foto’s die te maken hebben met ons nieuwe gebouw en met de voorbereidingen op de 
verhuizing. Neem gerust een kijkje. Daarnaast ontvangt u ongeveer een keer per maand een digitale 
nieuwsbrief over de verhuizing: ‘Het reisjournaal’. En hier op onze website kunt u altijd terecht voor het 
laatste nieuws.  
 
Waar kan ik terecht met mijn vragen? 
Hebt u vragen over de verhuizing of onze nieuwe plek? Stel ze! Dat kan op verschillende manieren: 
door ons rechtstreeks aan te spreken, via een mail naar directie@bselout.nl of via het contactformulier 
op deze pagina op onze site. Misschien is uw vraag al beantwoord: vragen die vaker gesteld worden 
nemen we op in deze lijst. 
 
Hoe worden leerlingen betrokken bij de verhuizing? 
In de lessen besteden we regelmatig aandacht aan de verhuizing. We praten samen over onze ‘reis’. 
Waar nemen we afscheid van en waar gaan we heen? Met de groepen 4 t/m 8 hebben we onze nieuwe 
locatie ook al bezocht en het voornemen is om dat over enige tijd, als het nieuwe gebouw vorm begint 
te krijgen, nog een keer te doen. Merkt u dat uw kind zorgen of vragen heeft, aarzel dan niet om dat 
aan uw leerkracht te laten weten. Zo zorgen we er samen voor dat de verandering voor alle kinderen 
plezierig verloopt. 
 
Hoe lang weet de school al dat ze volgend jaar gaat verhuizen? 
Onze stichting, Stichting KBA Nw-West, is al enkele jaren in gesprek over onze huisvesting met de 
gemeente Amsterdam, die eigenaar is van ons schoolgebouw. De huidige staat van het gebouw aan de 
Cornelis Krusemanstraat is immers onder de maat. Het gebouw en de staat waarin het verkeert, 
voldoen niet aan de eisen wij en u daaraan stellen. Eerder dit kalenderjaar bespraken wij de optie van 
een verhuizing naar het Schinkelkwartier. Wij zijn blij dat wij, na het team en de 
medezeggenschapsraad, nu ook al onze ouders hierover mogen vertellen. 
 
Terug naar categorieën >> 
 

De nieuwe buurt 
 
Ik ken het Schinkelkwartier als een wijk met veel bedrijven. Wat hebben we daar te zoeken? 
De gemeente is bezig met de herontwikkeling van de wijk en heeft stevige ambities. Op de website 
https://www.amsterdam.nl/projecten/schinkelkwartier/ leest u onder andere dat er in de wijk 
ongeveer 11.000 woningen worden gebouwd, die plaats bieden aan circa 22.000 bewoners. Onder hen 
zijn ook (jonge) kinderen, die we als eerste school in de wijk ook graag verwelkomen. De wijk is een 
kindvriendelijke, rustige wijk en de school komt op een ruime, rustige en lommerrijke plek, grenzend 
aan een groen stadspark. 
 
Terug naar categorieën >> 
 

Het nieuwe schoolgebouw en schoolplein 
 
Het nieuwe gebouw is een modulair gebouw. Begrijp ik het goed dat het tijdelijke huisvesting betreft? 
De verwachting is dat wij ongeveer vijf jaar van ons schoolgebouw gebruik gaan maken. De kwaliteit 
van het gebouw is echter duurzaam. We kiezen hier bewust voor omdat het ons de kans geeft relatief 
snel te verhuizen (het gebouw kan snel worden gebouwd).  Dat is niet alleen goed voor onze school en 
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leerlingen, maar ook voor de wijk, waar nu al veel jonge gezinnen wonen. De gemeente Amsterdam is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wijk en daarmee ook voor deze fasering. 
Het is verder goed om te benadrukken dat het gebouw waar wij dit voorjaar naartoe gaan, voldoet aan 
alle wetten en regels die gelden voor schoolgebouwen en aan onze eigen kwaliteitseisen. 
 
Hoe komt het nieuwe gebouw eruit te zien? Kunnen wij hierover als ouders nog meepraten? 
Het ontwerp van het nieuwe gebouw is af. Het team en de medezeggenschapsraad hebben hierover in 
het voortraject meegepraat. Impressies en tekeningen van het gebouw vindt u in deze presentatie. De 
komende tijd zullen we nog meer sfeerimpressies delen op onze website. 
In totaal telt ons nieuwe gebouw 1.590 m2 en biedt het ruimte aan tien groepen voor onderwijs (1.360 
m2) en twee groepen voor voor- en vroegschoolse educatie (voor kinderen van 2 tot 4 jaar, 230 m2). 
Daarnaast krijgen we een bijzonder groot schoolplein, inclusief een buitengymzaal, en grenst ons 
schoolplein aan een openbare groenstrook waar wij gedurende de schooltijden ook gebruik van mogen 
maken. 
 
Kunnen we meepraten over de inrichting van het schoolplein? 
Het ontwerp van het schoolplein is er nog niet. Een speciale klankbordgroep, die bestaat uit enkele 
buurtbewoners en de medezeggenschapsraadouders van onze school gaat hierover in overleg. Hun 
wensen en ideeën zullen medebepalend zijn voor de inrichting van het plein. Hebt u als ouder 
uitgesproken ideeën? Aarzel dan niet om een van onze mr-ouders aan te spreken. Zij kunnen uw ideeën 
wellicht inbrengen in de klankbordgroep. 
 
Is het nieuwe gebouw wel veilig? 
Het nieuwe gebouw is uitermate veilig. Het voldoet aan alle (strenge) normen die van toepassing zijn 
op schoolgebouwen en aan onze eigen kwaliteitseisen. 
 
Krijgen jongens en meisjes in het nieuwe gebouw gescheiden kleedruimtes en toiletten? 
Ja, jongens en meisjes krijgen gescheiden kleedruimtes en toiletten. 
 
Naast ons nieuwe schoolgebouw komt mogelijk een wissellocatie voor het voortgezet onderwijs. Wat 
is de stand van zaken? En hoe zorgen we ervoor dat wij afspraken met deze school kunnen maken? 
In de plannen is inderdaad voorzien in een wissellocatie voor het voortgezet onderwijs naast ons 
nieuwe gebouw. Zowel het gebouw als de buitenruimte zijn wel volledig gescheiden. Maar wij zien ook 
dat het belangrijk is om goede afspraken te maken, zodat we geen hinder van elkaar ondervinden. De 
komst van het voortgezet onderwijs is echter onlangs met 1 jaar uitgesteld. Dat betekent dat deze 
school er niet eerder dan in schooljaar 2022-2023 zal komen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen en gaan wij tegen die tijd in overleg met de school. 
 
Hoeveel leerlingen heeft onze school straks op de nieuwe plek? 
Wij hebben op dit moment ongeveer 130 leerlingen. Wij verwachten volgend schooljaar met een 
vergelijkbaar of iets groter leerlingenaantal te starten. Het nieuwe gebouw biedt wel ruimte voor meer 
leerlingen. We kunnen de komende jaren in dit gebouw dan ook groeien naar 280 leerlingen, verdeeld 
over maximaal 10 groepen. 
 
Terug naar categorieën >> 
 

Onderwijs 
 
Blijft de school nog steeds werken vanuit de huidige visie? 
Het onderwijsconcept van de Elout is in ontwikkeling. Het Flexlab en Doelab zijn tamelijk recente 
vernieuwingen die hiervan een voorbeeld zijn. Wij zijn van plan om verder te bouwen op de positieve 
ervaringen die we hiermee opdoen en in toenemende mate groepsdoorbrekend en thematisch 
onderwijs aan te bieden. Deze vernieuwingen zullen geleidelijk worden ingevoerd. Over onze ambities 
op het gebied van onderwijs willen wij ook graag in het schooljaar 2021-2022 met de ouders in 
gesprek. Nadere informatie daarover volgt. 
 



Terug naar categorieën >> 
 

Opvang 
 
Hoe is de voorschoolse en buitenschoolse opvang straks geregeld? 
Onze nieuwe school wordt een kindcentrum en biedt ook plek aan twee groepen voor voor- en 
vroegschoolse educatie, zoals onze school die nu ook heeft. De voor- en vroegschoolse educatie 
worden ook op de nieuwe locatie verzorgd door Impuls. 
 
Komt er ook kinderopvang voor schooltijd en na schooltijd? 
De voor- en vroegschoolse educatie in ons nieuwe gebouw (voor kinderen van 2 tot 4 jaar) wordt 
verzorgd door Impuls. Impuls kan ook opvang voor en na schooltijd verzorgen. Dat is echter alleen een 
optie bij voldoende belangstelling. Medio september organiseren we een klein onderzoekje onder 
ouders om de belangstelling te peilen. De resultaten van dit onderzoek worden uiteraard met alle 
ouders gedeeld. 
 
Terug naar categorieën >> 
 

Verhuizing en planning 
 
Wanneer gaan we nu precies verhuizen? 
De verhuizing vindt plaats medio volgend schooljaar. Volgens de huidige planning is dat in het voorjaar 
van 2022. Bij bouwprojecten is er echter onvermijdelijk altijd enige onzekerheid over de datum van 
oplevering. De precieze verhuisdatum is dan nu ook nog niet vast te stellen. Zodra we meer weten, 
hoort u dat natuurlijk van ons. 
 
Wanneer start de bouw? 
De bouw van de modules start omstreeks deze tijd in de fabriek. Op onze nieuwe locatie is nog niet 
veel te zien. Zodra het bouwen start, laten wij u dat weten. Dit is naar verwachting tien weken voor de 
daadwerkelijke verhuisdatum. De planning op hoofdlijnen is als volgt: 
 
Ontmantelen werf en bouwrijp maken  september – november 2021 
Productie     oktober – november 2021 
Plaatsing     december 2021 – februari 2022 
Buitenruimte      januari 2022 – maart 2022 
Ingebruikname      eind februari 2022  
 
Moeten alle leerlingen weg uit het huidige schoolgebouw? Is het niet veel rustiger voor met name de 
kinderen in groep 8 als ze hun basisschool in het huidige gebouw kunnen afronden? 
Het huidige gebouw is eigendom van de gemeente Amsterdam en de gemeente vraagt ons dit gebouw 
te verlaten als het nieuwe gebouw beschikbaar is.  
 
Gaan alle leerkrachten mee naar de nieuwe school? 
In beginsel gaan alle leerkrachten mee naar de nieuwe locatie.  
 
Hoe worden de kinderen betrokken bij de verhuizing? 
De verhuizing zal in de groepen regelmatig aan de orde komen. We zullen erover praten met de kinderen, 
aan hen vragen om mee te denken en laten zien hoe hun nieuwe gebouw eruit komt te zien. We gaan 
ook bekijken in hoeverre we de leerlingen zelf inspraak kunnen geven in bijvoorbeeld de inrichting van 
het nieuwe schoolplein. Natuurlijk gaan we voor de verhuizing ook al een keer met alle kinderen naar 
hun nieuwe school. Zo krijgen ze de gelegenheid om aan het idee te wennen, zodat wij straks, als het 
zover is, met plezier en goede moed samen deze mooie stap kunnen zetten. 
 
Terug naar categorieën >> 
 



Vervoer 
 
Mijn kind moet dadelijk veel verder reizen. Kan dat wel met het openbaar vervoer? 
De afstand tussen de huidige en nieuwe locatie is 1,5 kilometer. Dat is ongeveer 5 minuten fietsen of 
15 tot 20 minuten lopen. De nieuwe locatie is bereikbaar met bus 62 (halte Aalsmeerplein). Lijn 62 rijdt 
meerdere keren per uur tussen het Amstelstation en Station Lelylaan. In de komende jaren wordt de 
bereikbaarheid nog verder verbeterd. 
 
Terug naar categorieën >> 
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