Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen
Hoofddorp, 7 november 2019
Beste heer, mevrouw,
We hebben goed nieuws: de nieuwbouw van het Hoofdvaart College/Praktijkschool De Linie kan
beginnen! Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer hebben afgelopen
week ingestemd met de plannen om een nieuwe school en sporthal te bouwen in de wijk
Lincolnpark. Het nieuwe scholencomplex biedt straks een nieuw onderkomen aan Praktijkschool De
Linie en het Hoofdvaart College. Het geld dat nodig is voor de bouw van de school en de sporthal
heeft de gemeenteraad al eerder gereserveerd. Eind 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over
het reeds gereserveerde geld.
Waarom een nieuw schoolgebouw?
De gemeente, de schoolleiding en het bestuur van Dunamare Onderwijsgroep vinden het belangrijk
dat leerlingen en medewerkers kunnen leren en werken in een omgeving die ze inspireert en
stimuleert. Daarvoor is een veilig, duurzaam, modern en functioneel schoolgebouw nodig. Al in 2017
werd besloten dat beide scholen in één nieuw schoolgebouw worden ondergebracht. Daarna is een
passende locatie gezocht en gevonden.
Wat wordt de nieuwe locatie?
De scholen worden samen met een sporthal gebouwd op een mooie locatie in de wijk Lincolnpark
aan de Hoofdvaart tussen de twee Calatrava-bruggen. Lincolnpark is het gebied gelegen tussen de
Hoofdvaart, de Bennebroekerweg, Spoorlaan en Johan Enschedelaan. In dit gebied zijn inmiddels de
eerste woningen gerealiseerd en bewoond. Op termijn wil de gemeente hier meer woningen en
(winkel)voorzieningen realiseren. De nieuwe school en sporthal komen aan de rand van de
woonwijk. Door de grote sporthal bij de school is pendelen naar sportzalen niet nodig. Ook kunnen
de scholen in de nabije omgeving een samenwerking aangaan met tal van bedrijven. Dit is voor onze
leerlingen in het vernieuwde beroeps- en praktijkonderwijs een grote plus. De locatie is bovendien
veilig bereikbaar per fiets en per openbaar vervoer.
Hoe lang duurt de bouw?
Begin 2020 zal gestart worden met de bouwprocedures. De schoolleiding, het bestuur van
Dunamare Onderwijsgroep en de gemeente Haarlemmermeer werken daarbij nauw samen:
Dunamare laat de school bouwen, de gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van de sporthal.
Wij verwachten dat beide scholen over drie jaar opgeleverd kunnen worden. Dat vergt dus nog flink
wat geduld, maar natuurlijk blijven we tot die tijd in de huidige schoolgebouwen zorgen voor
eigentijdse voorzieningen en een prettige leer- en werkomgeving.
Vragen?
Begin 2020 informeren wij u over de volgende stappen en hoe we u daarbij willen betrekken
Met vriendelijke groet,
Mw. drs. S. M. I. Halkers
Directeur
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