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Geachte heer/mevrouw,  
 
Op het terrein van ‘Gele Scheikunde’ komt een school voor voortgezet 
onderwijs. Het is de International School Delft (ISD) Secondary. 
Architectenbureau Atelier Pro heeft het voorlopige ontwerp voor de school 
klaar. Graag presenteren wij dit ontwerp aan u tijdens een inloopavond. In 
deze brief leest u hier meer over.   
 
Inloopavond op 28 oktober 
Op 28 oktober organiseert de gemeente samen met de ISD een 
inloopavond. U kunt inlopen vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. Er is geen 
presentatie, u kunt komen wanneer het u het beste uitkomt. De inloopavond 
is in het gebouw van de ISD Primary aan de Jaffalaan 9. Wilt u naar de 
inloopavond komen? Dan vragen wij u om u vooraf aan te melden via 
samenleving@delft.nl.  
 
Plannen nieuwbouw 
Tijdens de inloopavond laten wij u graag zien hoe de school en het 
schoolterrein eruit komen te zien. U kunt ook vragen stellen. De architect, 
de school en medewerkers van de gemeente zijn er om uw vragen te 
beantwoorden. Tijdens de inloopavond gelden de laatste 
coronamaatregelen.  
 
Vervolg plannen nieuwbouw 
De architect maakt het ontwerp definitief als er een akkoord is op het 
voorlopige ontwerp. De planning is dat het definitieve ontwerp eind 2021 
klaar is. We verwachten in het najaar van 2022 te kunnen beginnen met de 
bouw. De ISD start in het voorjaar van 2024 op de locatie ‘Gele Scheikunde’ 
aan de Prins Bernardlaan.  
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Vragen  
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact met 
ons op via 14015 of via samenleving@delft.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Lucas Onderwijs 
 
 
Gemeente Delft 
 


