Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland

http://www.zwartewaterkrant.nl/print41833

'Contact, kwaliteit, zorg en onderwijs op maat!'

Aftellen voor Agnieten College Zwartsluis

Aftellen voor Agnieten College Zwartsluis © Robert Jansema

Wat een jaar geleden nog een braakliggend terrein was, staat vanaf nu een
gloednieuw schoolgebouw te pronken voor het Agnieten College. De school
spreekt de verwachting uit dat leerlingen, na de grote zomervakantie, het pand
kunnen betrekken. Met het aftellen is het goed om terug te kijken, maar ook om
alvast vooruit te kijken.
Wat begon in de jaren twintig (1921, red.) als kleine MULO/ULO aan het Klein
Lageland, is heden ten dage uitgegroeid tot een scholengemeenschap van meer dan
600 leerlingen.
Het pand aan de Arembergerstraat heeft met de toetreding van het prepensioen zijn
doel ruimschoots bereikt. Tijd om de 35 lesfaciliteiten op vijf verschillende locaties in
Zwartewaterland te verhuizen naar één moderne locatie in Zwartsluis, het voormalige
terrein van het busstation.
Naast de oplevering van een nieuw schoolgebouw wordt het Agnieten College
Zwartsluis ook voorzien van een groot sportcomplex. Hier zal niet alleen de school van
kunnen profiteren, maar ook de plaatselijke sportverenigingen kunnen gebruik van
maken van de faciliteiten van deze accommodatie.
Op het Agnieten College wordt onderwijs aangeboden voor vmbo (alle leerwegen), havo
en atheneum (vwo), eventueel met leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). De school
wil vanuit haar christelijke identiteit kwalitatief goed onderwijs bieden. De persoonlijke
begeleiding staat daarbij hoog in het vaandel. "Contact, kwaliteit, zorg en onderwijs op
maat", aldus het Agnieten College.
Bouwonderneming Van Wijnen uit Gorredijk startte op 14 oktober 2013 met de bouw
van het Agnieten College op het voormalige Arriva terrein. De gemeente
Zwartewaterland stelde zo'n 1,6 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van het
terrein. Met het bouwproject is zo'n 5 miljoen euro gemoeid, hiervan wordt zo'n 2
miljoen euro gedragen door de provincie Overijssel.
De laatste keer dat het Agnieten College (Arembergerstraat) in zijn volle glorie is te
bewonderen is tijdens de reünie op zaterdag 28 juni aanstaande. Op deze dag kunnen
oud-leerlingen nog één keer de sfeer 'opsnuiven' van de klaslokalen, herinneringen
delen, en oud-klasgenoten ontmoeten.
Aanmelden voor de reünie: http://reuniemavozwartsluis.nl
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