
Kindcentrum Bekkerveld

Bouwbrief

De schooldirecteuren
Fernand Perrée (Catharinaschool) en Maud Deckers (basisschool Tarcisius)

‘Van Mijnschool naar Mijn School’, zo kunnen we de totstand

koming van het nieuwe Kindcentrum in het voormalige HTS 

gebouw het beste samenvatten. We hopen dat kinderen er zich 

in alle opzichten thuis gaan voelen. Het moet een bruisende 

plek worden voor jonge mensen van allerlei leeftijden en met 

allerlei talenten. 

Het Kindcentrum bestaat straks uit units met eigen kleuren en 

leeftijdsopbouw. De jongsten zitten helemaal beneden op het 

begane grondniveau en in feite klim je letterlijk op naar de 

hogere units naarmate je ouder wordt. De leerlingen ‘groeien’ 

als het ware in het gebouw. Op de begane grond zitten de  

peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de groepen 1. Op de 

eerste verdieping zitten de groepen 2 en 3 en zo verder. 

Basisschool Tarcisius en de Catharinaschool blijven als zelfstan

dige scholen bestaan, maar hun leerlingen van gelijke leeftijd 

ontmoeten elkaar regelmatig op de werkpleinen in het gebouw. 

Daar kunnen ze samen muziek maken, spelen, bewegen of 

koken. De teams van leerkrachten staan heel erg open voor het 

stimuleren van de kansen die dat biedt.

Teamleden rondom een bepaalde leeftijdsgroep van beide  

scholen gaan nu ook al vaker bij elkaar zitten. Wij zijn ook bezig 

met een buddysysteem, waarbij oudere kinderen jongere leer

lingen helpen bij bijvoorbeeld lezen of rekenen.

Doordat de leerlingen in één gebouw bij elkaar zitten en team

leden vaker onderling afstemmen, wordt zo is onze verwachting 

het Speciale Onderwijs ook weer ‘normaler’. Het wordt in dit 

nieuwe gebouw onderdeel van het totale ‘schoolbeeld’.

Die aanpak moet niet alleen een verrijking van het onderwijs

aanbod opleveren, maar vooral ook een verrijking van de kinde

ren zelf en van de manier waarop zij worden benaderd en naar 

hen wordt gekeken. Ons motto: Samen leven, samen werken, 

samen leren.
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…de krant van 
17 augustus 1966 in de oorspronkelijke bouw 

zit verwerkt.
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Beter een goede buur dan een verre vriend!
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben 

gemerkt zijn we druk bezig met de  

verbouwing van het oude HTS gebouw, 

Bekkerveld!  

De steigers voor de gevel/dakrenovatie 

zijn opgebouwd. Deze steigerconstructie 

in nodig bij het vervangen van de gevel

puien, buitenschilderwerk en de herstel

werkzaam heden van het dak. Aan de 

achterzijde zijn de vloeren voor de  

eerste verdieping van de nieuwbouw  

al gelegd. 

We proberen zo veel mogelijk rekening 

te houden met de belangen van omwo

nenden. Maar het blijft een bouwplaats 

waar we met ons team een prachtige 

renovatie realiseren.  

U kunt de bouw live volgen via de web

site www.mertensweert.nl/projecten/

webcams. Op de website www.kind

centrumbekkerveld.nl worden er weke

lijks nieuws berichten geplaatst over  

de voortgang van het project. 

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer 

informatie dan kunt u mij bereiken via: 

e.mertens@mertensweert.nl

Voor 1 april moesten we de omgeving 

van de (zomer)verblijfplaats van de Laat

vliegers (vleermuizen) in orde hebben. 

Daarom is de dakrenovatie rondom de 

bestaande schoorsteen voorgetrokken in 

de planning. Nu worden de overige dak

vlakken van nieuwe natuursteenleien 

voorzien.

Voor de andere vleermuizen (gewone 

dwergvleermuis) hadden we al alter

natieve verblijfplaatsen gerealiseerd in 

de westgevel.

gemeente Heerlen
Zoals in onze vorige nieuwsbrief
vermeld, zullen wij u nader infor
meren over de ontwikkelingen  
Kc Bekkerveld.
De afgelopen weken zijn de werk
groep Verkeer en de bewoners van 
Bekkerveld met elkaar in gesprek 
gegaan met betrekking tot de ver
keerssituatie. Op donderdag 8 april is 
ook Charles Claessens, Wethouder 
Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, 
Duurzaamheid & Milieu, aangescho
ven om samen met de buurt tot een 
passend voorstel te komen. ‘De  
verkeersmaatregelen zijn nodig om 
het (bouw)verkeer goed te leiden en 
zo min mogelijk overlast voor de 
buurt te bezorgen. Daarnaast draagt 
het ook bij aan een ander doel: ver
keersveiligheid in de buurt. Daar gaat 
het uiteindelijk om en dat willen we 
zo goed mogelijk proberen te waar
borgen met alle samenwerkende 
partners.’

contactgegevens
Bel of schrijf ons – telefoon: 045 560 5040

E-mail: gemeente@heerlen.nl

Uw vraag en/of opmerking wordt door

geleid naar de juiste persoon en deze zal  

zo nodig contact met u opnemen.

Vleermuizenopvang

Wist u dat?…
…de bouwer volop bezig is met de 

inrichting van de buitenspeelplaats

…er een plek wordt gezocht voor 

het ‘zuiltje van Bekkerveld’

De Laatvlieger (foto: René Jansen)
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