
FAQ AGL Nieuwbouw 
 

1. Hoe ziet het kavelontwerp eruit? 
De nieuwe school is een stuk kleiner dan het oude Gilde College. Daarom maakt Attendiz 
geen gebruik van het hele bouwkavel, maar ongeveer van de helft. Voor de andere helft is op 
dit moment nog geen nieuwe invulling. Dit wordt op korte termijn ook niet verwacht. 
Voorlopig wordt het terrein daarom geëgaliseerd, ingezaaid en 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. 
Zodra meer duidelijk is, wordt de buurt hierover geïnformeerd. 
 
 

 
  



2. Hoe zijn de verkeersbewegingen georganiseerd? 
Het terrein is zo ingericht dat de voetgangers en fietsers van het overige verkeer gescheiden 
worden. De fietsers krijgen een eigen oprit op de hoek Bandoengstraat/Weideweg. Leraren 
en bezoekers die met de auto komen kunnen middels de verlenging van de Sabastraat het 
terrein op. Dit betreft dus een nieuwe straat in het verlengde van de Sabastraat om een 
veilige en comfortabele verkeerssituatie te realiseren. Op het terrein komt een eigen Kiss and 
Ride zone voor taxibusjes. Deze zone is bereikbaar vanaf de verlengde Sabastraat en dus 
gescheiden van het fietsverkeer. 

 

3. Welke leerlingen krijgen er les in de school? 
Er komen voortgezet speciaal onderwijs leerlingen in de school, die naar de arbeidsmarkt 
begeleid worden (VSO-AGL). Dit zijn leerlingen tussen de 12-18 jaar die middels branche-
opleidingen de school gaan verlaten (denkt u aan een heftruckcertificaat; schoonmaak in de 
groothuishouding; lassen; horeca; techniek of groen). Dit zijn leerlingen, die vanwege hun 
ondersteuningsbehoefte niet binnen het regulier onderwijs les kunnen krijgen, maar waarvan 
wordt ingeschat dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsmarkt. Een aantal 
leerlingen zal ook doorstromen richting het ROC. 

 

4. Hoeveel leerlingen gaan naar de school? 
Er komen minimaal 140 en maximaal 170 leerlingen binnen de school. 

 

5. Welke vakken worden er gegeven? 
Nederlands, Rekenen/ Wiskunde, Engels, ICT, Creatief, EHBO, mens en maatschappij, 
burgerschap, voorbereiding op arbeid, koken/ horeca, metaal-, hout- en algemene techniek, 
dienstverlening en zorg, (klein) dier en groen. 

 

6. Welke dagen is de school geopend? 
De school is maandag t/ m vrijdag geopend. 

 

7. Wat zijn de openingstijden van de school? 
Voor de onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 t/m 4) geldt er een continurooster van  
08.30 uur -14.15 uur. Voor de leerjaren 5 en 6 kan hiervan afgeweken worden. Ook kan het 
zijn dat de gymzaal of kantine in de toekomst voor maatschappelijke doeleinden open 
gesteld worden. Hier is nog geen concrete invulling voor. 

 



8. Zijn er ook buiten activiteiten? 
Een gedeelte van de lessen Groen zullen buiten (op het terrein van school) plaatsvinden. 
Daarnaast zullen de leerlingen in de pauzes een mogelijkheid hebben om naar buiten te 
gaan. In principe komen de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 niet van het terrein. Vanaf leerjaar 3 
kunnen leerlingen een zogenaamde ‘pleinpas’ krijgen (bij goedkeuring van hun ouders).  

 

9. Mag de buurt ook gebruik maken van de voorzieningen? 
De pleinvoorzieningen zijn openbaar en kunnen na schooltijd, in weekenden en vakanties 
door de buurt gebruikt worden. Wel zullen er camera’s opgehangen worden om vandalisme 
en dergelijke te voorkomen. In overleg met de school kan de buurt gebruik maken van 
bijvoorbeeld de kantine. Te denken valt aan stemlokalen of vergaderruimte. 

 

10. Is de gymzaal ook in de avond geopend? 
Er is hier op dit moment geen concrete invulling voor, maar Attendiz kan de gymzaal aan 
derden verhuren, bijvoorbeeld aan sportclubs of een fysiotherapiepraktijk. De gymzaal heeft 
niet het formaat van een zaalhockey- of zaalvoetbalveld (is kleiner) en is dus niet geschikt 
voor deze competities. 

 

11. Zijn er ook activiteiten van de school in de buurt beoogd? 
De leerlingen lopen zowel interne (binnen school) als externe stages. Dit kunnen klussen zijn 
binnen onze school, maar ook in kleine groepjes onder begeleiding een groepsstage in de 
supermarkt (bv vakken vullen), een gezinsstage (boodschappen, helpen met wassen/ strijken 
binnen een gezin), ondersteunen bij bv. activiteiten in een instelling of bij externe bedrijven 
stage lopen.  

 


