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Slotermeerschool in eigentijds jasje gestoken
Een nieuwe school met één o
Het gebouw werd langer, de
naam korter. Maar op het eerste
gezicht valt dat helemaal niet
op. Wie goed kijkt, ziet een
stukje schoolgebouw extra na
binnenkomst bij het schoolhek.
Een mooi staaltje ‘onopvallend
aangebouwd’. Binnenin wordt
duidelijk hoeveel er veranderd
is op de Slotermeerschool.
■ Shirley Brandeis
Fijn dat we weer samen in één gebouw
zijn,” zegt meester Harm van groep
8. Hij is niet de enige die blij is dat
het schooljaar 2017-2018, waarin alle
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320 leerlingen en schoolmedewerkers
verdeeld zaten over drie locaties,
voorbij is. In de zomervakantie werd
er hard gewerkt om alles voor de
eerste schooldag weer op z’n plek
te zetten. Want dit schooljaar moest
en zou beginnen in het vernieuwde
gebouw, waar veel ook nog als
vanouds voelt. Het monumentale
H-vormige schoolgebouw, dat in
de jaren vijftig als revolutionair werd
beschouwd in onderwijsland, staat
er nog. Binnenin is ‘het een en ander’
aangepast. “Klaar voor de 21e eeuw,”
zegt adjunct-directeur Roel Braeken
terwijl hij de Westerpost rondleidt.
Licht, lucht en ruimte
Jaren van overleggen gingen aan
de vernieuwbouw vooraf. Want
een monumentaal pand, daar
mag je niet zo maar mee aan de
slag. Het lukte architectenbureau
Rowen Petersma om binnen de
eisen en wensen het gebouw toch
functioneel en installatietechnisch up
to date te maken. Aan de gymzaal
werd een stuk van twee meter
aangebouwd (wie heel goed kijkt aan
de buitenkant, kan de naad zien),
klaslokalen werden door ramen in de
muur verbonden, op meer plekken is
nu glas en dus ‘licht, lucht en ruimte’
aangebracht, muren en plafonds
werden vernieuwd en er zijn meer
zelfstandige werk- en overlegplekken.
Leuk detail: de letters op de vloer in
de hal vormen samen de naam van
de school. Maar daarover later meer.
Luxe school
“Je brandde hier in de zomer weg
in de bovenste lokalen,” vertelt
Roel bij de vraag wat er allemaal
beter is geworden. “De akoestiek is
ook prettiger, de bekabeling mooi
weggewerkt en elk lokaal heeft nu een
luchtafvoersysteem.” Het gebouw
heeft duidelijk meer cachet, vertelt de
adjunct. Trots: “Ik hoorde een ouder
zeggen dat het zo’n luxe school nu
is.” Ook juf Jennifer is tevreden. “Ik

Nieuw, nieuw, vertrouwd en nog eens nieuw op de Slotermeerschool
vind de ramen tussen de lokalen heel
fijn; er is meer verbinding.” Wie de
oude situatie kent, ziet het voor zich:
op de Slotermeerschool zijn steeds
twee lokalen aaneengesloten. Wie
naar het achterste lokaal moet, moet
altijd door het eerste lopen. Roel:
”Grappig was dat de leraren dat juist
graag wilden behouden. En met de
ramen in plaats van blinde muren
tussen de lokalen, is er nog meer
contact tussen de parallelle klassen.
Het geeft een heel open effect.”
Nog meer open zijn de kleuterlokalen
van groep 1 en 2. Eén grote ruimte als

een walhalla van speelhoekjes. Daar
het winkeltje, daar de watertafel en
in het midden plek voor de creatieve
momenten, om maar een paar dingen
te noemen. Ogenschijnlijk gekrioel is
bij nader inzien een geordend geheel
vol leermomenten met daartussen
een rustig van plek tot plek flanerende
juf. De rest van de school toont nog
meer nieuwe luxe: spiksplinternieuwe
toiletten, strakke kastenwanden die
extra ruimte in de lokalen geven,
kapstokken met geïntegreerde
rugzakkenbakken, een modern lokaal
voor beeldende vorming waar het

nog ruikt naar de juist gelakte tafels
en dus die grotere gymzaal met een
akoestiek om vooral als volwassene
van te smullen. De schoolpleinen
worden komende tijd nog opgeknapt,
als slotstuk van de vernieuwing van
een school die ook koos voor een
nieuwe naam: de spelling is voortaan
Slotermeer in plaats van Slootermeer.
Roel: “Dat was eigenlijk hartstikke
logisch.” Gelukkig zijn de palmbomen
gebleven, laat hij aan het eind van de
rondleiding weten. “Daar werd ik de
eerste dag dat ik hier kwam heel blij
van, en nog steeds.”

