
  

 

Informatiebrief     10  juli 2015 

  

Aan ouders met kinderen op Darwin, den Akker en het Kompas  

Zoals u weet is er in juni bij een inspectie van de schoolgebouwen van Darwin en den 

Akker een verwering van de leien dakbedekking  geconstateerd. Deze leien dakbedekking 

bevat een lage concentratie asbest.  

De afgelopen weken hebben we onderzocht welke maatregelen er nodig én mogelijk zijn 

om dit op te lossen. De voorbereidingstijd die nodig is om de leien dakbedekking in de 

komende zomervakantie al te kunnen verwijderen, is te kort. Op basis daarvan hebben de 

schoolbesturen en gemeente het volgende besloten. 

Zomervakantie 2015 

Op 20 juli  start een gespecialiseerd bedrijf met schoonmaken van het dak en een deel van 

het schoolterrein. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het mos op het dak. 

Vervolgens wordt het dak ook behandeld zodat er geen nieuw mos op kan groeien. Op het 

terrein rondom de school (momenteel afgezet met een hekwerk) worden ook alle 

losgekomen mossen weggeghaald.  Deze werkzaamheden duren tot 31 juli. 

Na deze werkzaamheden volgt een inspectie door een gecertificeerd 

asbestonderzoeksbureau. Pas hierna wordt het terrein weer vrijgegeven en worden ook de 

hekken weggehaald.  

De kinderen van het Kompas worden tijdens de werkzaamheden opgevangen bij 

kinderdagverblijf Okido. 

Zomervakantie 2016 

In de zomervakantie van 2016 wordt  de leien dakbedekking van de school vervangen. Om 

alle werkzaamheden in de zomervakantie af te kunnen maken, moet dit nauwkeurig 

worden voorbereid. Tijdens het schooljaar 2015/2016 worden de dakleien regelmatig 

gecontroleerd volgens het ‘asbestbeheersplan’.  

 

Vragen 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u terecht bij de directie van Darwin 

en den Akker.  

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met Bureau Gezondheid, 

Milieu & Veiligheid van de GGD‘en Brabant/ Zeeland. Telefoon: 0900- 368 68 68 (tijdens 

kantooruren). 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur stichting Boom, bestuur stichting Opmaat en gemeente Oisterwijk   


