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Chronologie	  huisvesting	  De	  School	  
	  
In	  dit	  document	  een	  overzicht	  van	  de	  gebeurtenissen	  rond	  de	  huisvesting	  van	  De	  School	  vanaf	  opname	  in	  Plan	  van	  
Scholen	  (2007)	  tot	  en	  met	  begin	  februari	  2016.	  Voorafgaand	  een	  korte	  schets	  van	  deze	  school	  en	  het	  Zandvoortse	  
basisonderwijs.	  
	  
Schets	  De	  School	  en	  het	  Zandvoortse	  basisonderwijs	  
De	  School	  is	  ontstaan	  uit	  een	  particulier	  initiatief	  en	  in	  augustus	  2008	  geopend	  als	  bekostigde	  school	  (algemeen	  
bijzonder).	  De	  School	  was	  de	  eerste	  jaarrond	  open	  school	  van	  Nederland	  en	  aanleiding	  voor	  het	  landelijke	  
experiment	  flexibele	  schooltijden.	  De	  School	  is	  onderwijs	  en	  buitenschoolse	  opvang	  ineen	  en	  voldoet	  aan	  beide	  
wetten	  (Wet	  Primair	  Onderwijs/Wet	  Kinderopvang).	  Inspectierapporten	  van	  Onderwijsinspectie	  en	  GGD	  zijn	  goed.	  	  
Sinds	  2013	  maakt	  De	  School	  deel	  uit	  van	  Lucas	  Onderwijs	  te	  Den	  Haag.	  Binnen	  dit	  verband	  bestaat	  een	  status	  
aparte	  en	  zijn	  we	  financieel	  zelfstandig.	  
Er	  waren	  in	  Zandvoort	  zes	  andere	  basisscholen:	  

• RK	  De	  La	  Salle	  (nu	  Jongleren):	  Mariaschool	  en	  Nicolaasschool	  
• PC	  Salomo:	  Oranje	  Nassauschool	  en	  Beatrixschool	  (gesloten	  per	  1-‐8-‐2013)	  
• OBS	  Stopoz:	  Hannieschaftschool	  en	  Duinroos	  

Er	  zijn	  sinds	  augustus	  2013	  drie	  onderwijslocaties:	  
• Gebouw	  de	  Golf****:	  Nicolaasschool,	  Duinroos,	  De	  School	  
• Gebouw	  de	  Blauwe	  Tram:	  Hannie	  Schaftschool	  en	  Mariaschool	  
• Gebouw	  ONS:	  Oranje	  Nassauschool	  

Alle	  basisscholen	  -‐	  behalve	  De	  School	  -‐	  hebben	  de	  afgelopen	  jaren	  huisvesting	  gekregen,	  aangepast	  aan	  de	  eigen	  
wensen	  (nieuwbouw	  of	  verbouw).	  	  
	  
Overzicht	  huisvestingsgebeurtenissen	  en	  gevolgen	  
Periode	   Gebeurtenis	  mbt	  huisvesting	   Gevolgen	  voor	  De	  School	   Documenten	  (op	  

verzoek	  in	  te	  zien)	  
Vóór	  
opening	  op	  
11-‐08-‐2008	  

Onduidelijkheid	  over	  huisvesting	  tot	  
07-‐08-‐2008	  =	  twee	  werkdagen	  voor	  
opening!	  
Kwestie	  uiteindelijk	  zelf	  opgelost	  met	  
Stichting	  beheer.	  

26	  van	  de	  40	  aangemelde	  kinderen	  
kwijt	  geraakt;	  gestart	  met	  slechts	  14	  
kinderen;	  geen	  mogelijkheid	  tot	  
werving	  ivm	  onduidelijkheid	  
huisvesting.	  

Raadsvoorstel	  
separate	  
huisvesting	  DS.	  
	  
Brief	  Gert	  Toonen	  
20-‐07-‐08.	  

aug.-‐okt.	  
2008	  

Gestart	  achter	  gordijntje	  in	  aula	  in	  
gebouw	  De	  Golf.	  
In	  herfstvakantie	  verhuisd	  naar	  oud	  
kerkgebouw	  aan	  de	  Emmaweg.	  

Verlies	  van	  eerste	  schooljaar	  voor	  
werving	  leerlingen.	  Snelle	  groei	  was	  
noodzakelijk	  ivm	  kunnen	  behalen	  
stichtingsnorm.	  

	  

okt.	  2008-‐	  
okt.	  2010	  
	  

Kerk	  was	  feitelijk	  ongeschikt	  voor	  
huisvesting	  school	  (bijvoorbeeld	  
slechte	  akoestiek,	  hygiëne,	  
verwarming,	  sanitair	  en	  veiligheid	  en	  
ruimten	  zonder	  dagzicht).	  
Tijdelijke	  huisvesting	  ivm	  Wet	  
Ruimtelijke	  Ordening;	  er	  was	  een	  
vergunning	  voor	  slechts	  2	  jaar	  
(bestemming	  van	  het	  pand	  was	  geen	  
onderwijs).	  

Vanzelfsprekend	  moeilijk	  om	  
leerlingen/ouders	  te	  werven	  bij	  
huisvesting	  in	  een	  ongeschikt	  
gebouw	  dat	  tevens	  slechts	  tijdelijk	  
beschikbaar	  is.	  
	  
Onmogelijkheid	  voor	  start	  eigen	  
peuterspeelzaal/voorschool.	  

	  

okt.	  2010-‐	  
aug.	  2013	  

Huisvesting	  in	  Kerk	  werd	  toch	  
verlengd	  tot	  01-‐08-‐2013,	  na	  nieuw	  
WRO-‐traject.	  
Max.	  aantal	  leerlingen	  was	  70.	  	  

Cirkelprobleem:	  geen	  leerlingen	  is	  
geen	  instandhouding;	  geen	  
instandhouding	  is	  geen	  gebouw;	  
geen	  gebouw	  (van	  goede	  kwaliteit	  en	  
zekerheid)	  is	  geen	  werving.	  
Om	  ruimte	  enigszins	  geschikt	  te	  
maken	  voor	  onze	  werkwijze	  hebben	  
we	  op	  eigen	  kosten	  verbouwing	  laten	  
uitvoeren	  (o.a.	  twee	  spreekhokjes	  en	  
akoestische	  aanpassingen,	  kosten	  €	  
15.000).	  
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april	  2013	   Definitieve	  instandhouding	  is	  een	  feit	  
door	  bestuurlijke	  fusie	  met	  Lucas	  
Onderwijs.	  
Verhuizing	  per	  01-‐08-‐2013	  naar	  
gebouw	  De	  Golf.	  	  
Gemeente	  biedt	  slechts	  oude	  ruimten	  
Beatrixschool	  aan.****	  
Ruimten	  betreffen	  losse,	  niet	  
verbonden	  ruimten	  verspreid	  over	  
twee	  verdiepingen,	  twee	  ingangen	  en	  
vele	  andere	  gebruikers.	  Ongeschikt	  
om	  een	  school	  te	  vormen.	  
Dit	  wordt	  bevestigd	  door	  ministerie.	  

Doorstart	  komt	  in	  gevaar.	   Mail	  'huisvesting	  
De	  School'	  van	  mij	  
aan	  Peter	  Swets	  
d.d.	  15-‐04-‐2013	  
	  
Zie	  voor	  
plattegrond	  Excel	  
'Golf	  Bea	  2013'	  
	  
Zie	  mail	  ministerie	  
'brief	  min	  Jan	  
Wouter	  Damen'	  

27-‐05-‐2013	   Na	  grote	  inspanning	  van	  De	  School	  is	  
tot	  een	  herschikking	  van	  de	  ruimten	  
gekomen	  die	  voor	  alle	  gebruikers	  
acceptabel	  was.	  
	  

De	  School	  wordt	  gehuisvest	  op	  de	  
verdieping.	  Aaneengesloten	  ruimtes.	  
Geen	  lift,	  ondanks	  mindervalide	  
kinderen.	  
	  
Onmogelijkheid	  voor	  starten	  eigen	  
peuterspeelzaal/	  
voorschool.	  

Verslag	  
vergadering	  	  
27-‐05-‐2013	  

april-‐aug	  
2013	  

Eindeloos	  gedoe	  over	  verdeling	  
kosten	  en	  wie	  wat	  moet	  doen.	  
Grofweg	  kwam	  het	  erop	  neer	  dat	  de	  
kosten	  voor	  het	  verplaatsen	  van	  CJG	  
en	  Brede	  schoolbibliotheek	  afgingen	  
van	  het	  budget	  door	  de	  gemeente	  
gereserveerd	  voor	  verhuizing	  onze	  
school.	  Beide	  organisaties	  gingen	  
behoorlijk	  los	  (zie	  excelsheet	  in	  mail:	  
verplaatsing	  CJG/bsb	  €	  87.500,	  
verhuizing	  hele	  school	  €	  22.100).	  
	  

De	  School	  heeft	  €	  35.000	  zelf	  betaald	  
(wat	  niet	  mag!)	  om	  verhuizing	  
mogelijk	  te	  maken.	  	  
(Naast	  de	  eerder	  genoemde	  uitgaven	  
van	  €	  15.000	  in	  de	  Kerk.)	  
	  
Honderden	  uren	  extra	  werk	  voor	  De	  
School.	  	  
	  
Opknappen	  en	  schilderen	  samen	  met	  
ouders	  gedaan.	  	  
De	  gemeente	  heeft	  uiteindelijk	  de	  
kosten	  van	  de	  verf	  vergoed.	  
	  
Maandenlang	  (onderwijs)	  
problemen	  wegens	  gebrek	  aan	  ict	  en	  
telefonie.	  Duurde	  tot	  ver	  in	  2014.	  

Mail	  'reactie	  
opgevoerde	  
kosten	  gebruikers	  
De	  Golf'.	  

12-‐07-‐2013	   Klachten	  directeuren	  Nicolaas	  en	  
Duinroos	  ingediend	  bij	  gemeenteraad,	  
buiten	  hun	  bestuurders	  om.	  

Niet	  bevorderlijk	  voor	  
samenwerking	  (zeker	  niet	  na	  
eerdere	  'tegenacties'	  in	  2008).	  

Zie	  brief	  Bol	  en	  
Went	  d.d.	  12-‐07-‐
2013	  en	  reactie	  
bestuurder	  De	  La	  
Salle	  d.d.	  12-‐07-‐
2013	  

06-‐09-‐2013	   Verhuisd!	   	   	  
24-‐06-‐2014	   Melding	  door	  De	  School	  aan	  Stichting	  

beheer	  De	  Golf	  dat	  ivm	  groei	  aantal	  
leerlingen	  uitbreiding	  zal	  worden	  
verzocht	  miv	  aug.	  2015.	  
Reactie:	  er	  dient	  gewacht	  te	  worden	  
tot	  leerlingtelling	  per	  01-‐10-‐2014.	  

	   	  

22-‐07-‐2014	   Bezoek	  en	  gesprek	  nieuwe	  wethouder	  
Gerard	  Kuipers	  over:	  
-‐	  concept	  De	  School	  
-‐	  huisvesting	  
-‐	  ontbreken	  lift	  

Helaas	  geen	  effect,	  zo	  is	  er	  nog	  steeds	  
geen	  lift.	  
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22-‐07-‐2014	   Invoering	  wachtlijst	  omdat:	  
-‐	   leerlingengroei	  sterk	  is	  
-‐	  	   gezien	  verleden	  grote	  onzekerheid	  
over	  huisvesting	  

-‐	  	   concept	  niet	  kan	  werken	  zonder	  
minimale	  huisvesting	  

De	  School	  wordt	  wederom	  
belemmerd	  in	  haar	  groei	  en	  
ontwikkeling.	  

	  

31-‐01-‐2015	   Indiening	  huisvestingsaanvraag	  bij	  
gemeente.	  
Verzoek:	  op	  korte	  termijn	  3	  lokalen,	  
aaneengesloten.	  
Langere	  termijn:	  gesprek	  over	  
structurele	  oplossing.	  

	   Excel	  'plattegrond	  
tbv	  olv,	  tab	  DS2'	  

19-‐03-‐2015	   Gesprek	  wethouder,	  ambtenaar	  en	  
Stichting	  beheer	  over	  
huisvestingsaanvraag.	  Suggestie	  na	  2	  
uur	  praten	  slechtst	  denkbare	  variant:	  
3	  losse	  ruimten	  in	  andere	  school.	  

	   Excel	  'plattegrond	  
tbv	  olv,	  laatste	  tab	  
DS3'	  

28-‐05-‐2015	   Gesprek	  wethouder	  met	  bestuurders	  
De	  Golf	  

Er	  wordt	  een	  extern	  bureau	  (ICS)	  
ingeschakeld	  om	  advies	  uit	  te	  
brengen	  over	  huisvesting	  van	  de	  drie	  
betrokken	  scholen.	  

	  

25-‐08-‐2015	   Definitief	  rapport	  ICS	  verschijnt.	  
Het	  concept	  is	  24-‐08-‐2015	  besproken.	  
	  

Het	  rapport	  is	  nimmer	  vastgesteld.	  
Derhalve	  ook	  niet	  uitgevoerd.	  
Onduidelijkheid	  blijft.	  
Werkgroep	  Toekomst	  
Onderwijslandschap	  uit	  2010	  wordt	  
nieuw	  leven	  ingeblazen.	  

	  

zomervakan
tie	  2015	  

Ouders	  worden	  ongedurig	  en	  willen	  
informatie	  over	  gevolgen	  voor	  hun	  
kind	  op	  de	  wachtlijst.	  

We	  willen	  wachtende	  ouders	  ruim	  
vóór	  einde	  zomervakantie	  uitsluitsel	  
geven	  en	  herhaling	  van	  zomer	  2008	  
te	  voorkomen.	  
Dit	  uitsluitsel	  komt	  er	  niet.	  

	  

zomer	  2015	   Duinroos	  en	  Nicolaasschool	  houden	  
de	  leegstand	  van	  2	  lokalen	  in	  gebruik	  
ondanks	  onze	  wachtlijst,	  
huisvestingsverzoek	  en	  ICS-‐rapport.	  

	   	  

januari	  
2016	  

De	  School	  kan	  eindelijk	  het	  lokaal	  in	  
gebruik	  nemen	  waarop	  zij	  per	  01-‐08-‐
2015	  recht	  heeft	  obv	  de	  telling	  van	  de	  
gemeente	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  
per	  01-‐10-‐2014.	  	  

Er	  zijn	  geen	  mogelijkheden	  om	  
leerlingen	  van	  de	  wachtlijst	  te	  
plaatsen.	  

	  

januari	  
2016	  

Gemeente	  wil	  eindelijk	  in	  overweging	  
nemen	  om	  wachtlijst	  mee	  te	  laten	  
tellen	  ivm	  toekenning	  vierkante	  
meters.	  
Gegevens	  wachtlijst,	  zie	  onder	  **	  

De	  onzekerheid	  voor	  ouders	  en	  
school	  duurt	  voort	  en	  de	  wachtlijst	  
blijft	  groeien.	  
De	  huidige	  huisvesting	  voldoet	  nog	  
steeds	  niet,	  zo	  is	  er	  nog	  steeds	  geen	  
lift.	  

	  

05-‐02-‐2016	   De	  gemeente	  antwoord	  vragen	  VVD-‐
fractie	  gemeenteraad	  en	  wekt	  
daarmee	  de	  suggestie	  dat	  de	  kinderen	  
op	  de	  wachtlijst	  per	  augustus	  2016	  
geplaatst	  zouden	  kunnen	  worden.	  
Naar	  ons	  oordeel	  is	  dat	  meer	  dan	  
voorbarig	  en	  zijn	  er	  geen	  concrete	  
aanwijzingen	  dat	  dit	  zou	  kunnen	  
worden	  gerealiseerd	  per	  die	  datum.	  

Er	  worden	  onterechte	  
verwachtingen	  gewekt	  bij	  ouders	  en	  
kinderen	  op	  de	  wachtlijst.	  

Zie:	  
http://zandvoort.
vvd.nl/nieuws/12
694/streven-‐
uitbreiding-‐de-‐
school-‐
aankomend-‐
schooljaar	  
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**	  Gegevens	  wachtlijst	  
• per	  21-‐01-‐2016	  telt	  de	  totale	  wachtlijst	  87	  kinderen;	  
• 30	  kinderen	  zouden	  per	  direct	  geplaatst	  willen	  worden;	  
• 14	  kinderen	  hebben	  inmiddels	  gekozen	  voor	  een	  andere	  school	  ivm	  de	  lange	  wachttijd	  en	  zijn	  van	  de	  

wachtlijst	  verwijderd	  (de	  wachtlijst	  kende	  dus	  eigenlijk	  101	  kinderen);	  
• 31	  kinderen	  komen	  van	  buiten	  Zandvoort.	  

	  
****	  Over	  het	  clustergebouw	  De	  Golf	  is	  het	  volgende	  te	  melden	  
Dit	  gebouw	  is	  in	  2003	  opgeleverd	  voor	  3	  basisscholen	  met	  3	  bijbehorende	  peuterspeelzalen.	  
Vanwege	  krimp	  van	  de	  scholen	  ten	  gevolge	  van	  kinderdaling	  in	  de	  gemeente	  Zandvoort,	  ontstond	  er	  leegstand	  in	  
het	  gebouw.	  
In	  2011/2012	  heeft	  de	  gemeente	  delen	  van	  het	  gebouw	  onttrokken	  aan	  de	  onderwijsbestemming	  en	  toebedeeld	  
aan	  het	  CJG	  (geopend	  18-‐11-‐2011)	  en	  de	  BSB/brede	  school	  bibliotheek	  (geopend	  30-‐10-‐2012).	  
Het	  CJG	  kreeg	  van	  de	  gemeente	  en	  Stichting	  beheer	  een	  strategische	  positie	  in	  het	  gebouw,	  namelijk	  de	  westelijke	  
kop	  van	  het	  gebouw,	  inclusief	  ingangen	  en	  gelegen	  aan	  het	  buitenspeelterrein.	  	  
De	  bsb	  kreeg	  een	  centrale	  positie	  op	  de	  verdieping,	  middenin	  het	  gebouw.	  	  
De	  Beatrixschool,	  een	  van	  de	  3	  leden	  in	  de	  Stichting	  beheer,	  heeft	  zich	  nauwelijks	  hiertegen	  verzet,	  wat	  logisch	  was	  
gezien	  de	  op	  handen	  zijnde	  sluiting	  van	  deze	  school.	  	  
De	  besluitvorming	  van	  zowel	  de	  gemeente	  als	  de	  Stichting	  beheer	  in	  deze	  is	  opmerkelijk,	  omdat	  De	  School	  allang	  
bestond	  en	  de	  toenmalige	  wethouder	  op	  10-‐08-‐2012	  aan	  de	  gemeenteraad	  meldde	  dat	  bij	  instandhouding	  van	  De	  
School	  deze	  gehuisvest	  zou	  worden	  in	  gebouw	  De	  Golf	  (zie	  RE/huisvesting	  |	  document).	  
Door	  de	  genoemde	  ruimten	  te	  onttrekken	  aan	  de	  onderwijsbestemming	  is	  het	  gebouw	  feitelijk	  ongeschikt	  
geworden	  voor	  de	  huisvesting	  van	  drie	  scholen.	  Hiervan	  ondervinden	  met	  name	  de	  Duinroos	  en	  De	  School	  hinder	  
en	  beperkingen.	  	  
	  
	  


