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Geachte raadsleden,
Hierbij wil ik u graag informeren over de huidige stand van zaken ten aanzien van de
huisvesting van De School.
In mijn eerdere mededeling van 25 januari 2016 informeerde ik u over de huisvesting van De
School in gebouw De Golf naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD. Ik heb toen
de huisvestingswensen van De School geplaatst in het perspectief van de toekomst van het
Zandvoortse onderwijslandschap. Daarbij heb ik aangegeven dat De School een grote
wachtlijst heeft en dat ze een 2e unit in De Golf wil starten.
Het gebouw beschikt volgens de huisvestingsnorm over voldoende vierkante meters voor
een 2e unit, maar de huidige indeling en de huisvestingswensen van alle gebruikers maken
het realiseren van een 2e unit tot een complexe puzzel. Een door ICS Huisvesting Adviseurs
opgesteld adviesrapport laat zien dat uitbreiding met een 2e unit in het gebouw kan, maar
heeft nog niet tot een breed gedragen oplossing geleid.
Omdat uitbreiding van De School volgens de andere betrokken besturen ook niet los kan
worden gezien van de ontwikkeling van het gehele onderwijslandschap in Zandvoort, heeft
de gemeente met alle schoolbesturen de werkgroep Toekomst onderwijslandschap
Zandvoort in het leven geroepen (waarin ik zelf actief participeer). De opdracht aan deze
werkgroep luidt in maart 2016 een concreet voorstel met bijbehorend tijdspad te presenteren
over de structurele inrichting en daarbij behorende huisvesting van het gehele Zandvoorts
basisonderwijs. Het streven daarbij is een 2e unit voor De School in De Golf zo spoedig
mogelijk te realiseren, liefst met ingang van het schooljaar 2016/2017 (zelf heb ik daarop ook
steeds aangedrongen).
Het bestuur van Lucas Onderwijs en de topkring van De School (hierna gemakshalve te
noemen “het bestuur”) hebben de afgelopen maanden parallel daaraan een eigen bestuurlijk
traject bewandeld. Daarbij is geconstateerd dat de inspanningen van de afgelopen tien jaar
om te komen tot passende huisvesting en verrijkende samenwerking, ten koste zijn gegaan
van de organisatie en haar betrokkenen. Dat vindt men ongewenst en mede om die reden
heeft men nu besloten om de inspanningen om te komen tot een 2e unit in Zandvoort, te
staken.

Dit betekent dat De School blijft gehuisvest in de oostvleugel van de eerste verdieping van
gebouw de Golf en plaats kan bieden aan 1 unit van niet meer dan 95 kinderen. Ouders en
kinderen die al een toezegging voor plaatsing hebben, zijn daarvan verzekerd ook als
daarmee het aantal van 95 wordt overschreden. Kinderen op de wachtlijst krijgen
op volgorde een plaats aangeboden.
Door dit besluit kan De School zich meer richten op de huidige kinderen en op de kwaliteit
van de uitvoering van haar bijzondere onderwijsconcept.
Ten aanzien van de huisvesting zal het bestuur rechtstreeks met de gemeente contact
onderhouden. Op korte termijn zullen in dit verband de volgende onderwerpen worden
afgestemd:
1. het realiseren van een passende liftvoorziening;
2. de verdeling van de twee speellokalen over de drie basisscholen;
3. de gemeentelijke garantie voor het gebruik van de huidige unit tot opzegging door De
School ongeacht het aantal (toekomstige) leerlingen
Indien deze verzoeken op basis van de wensen van De School worden gehonoreerd,
beschikt De School naar eigen zeggen over de minimaal noodzakelijke voorzieningen om
passend onderwijs te verzorgen.
In een persoonlijk gesprek heeft het bestuur het besluit over de toekomst van De School nog
nader aan mij toegelicht. Het bestuur heeft daarbij aangegeven dat de wijze van huisvesting
van De School vanaf de oprichting een moeizaam en langdurig proces is geweest. Men wil
voorkomen dat de wens om een 2e unit te realiseren, een soortgelijk tijdrovend en intensief
proces wordt. Het bestuur vindt het daarbij ook niet verantwoord om kinderen en hun ouders
nog langer in onzekerheid te laten over de termijn van toelating tot De School.
Het bestuur heeft in haar afweging ook betrokken in hoeverre het realistisch is dat bij
aanvang van het komende schooljaar kan worden gestart met een 2e unit. Dit vergt volgens
het bestuur de onvoorwaardelijke medewerking van de andere betrokken schoolbesturen,
waarbij procedures tot wijziging in huisvesting of uiteindelijk mogelijk zelfs samenvoeging
van scholen, aan de eigen medezeggenschapsraden ter instemming dienen te worden
voorgelegd. Het bestuur acht het niet waarschijnlijk dat dit in de komende maanden
succesvol zal kunnen worden afgerond en geeft er de voorkeur aan dat De School al haar
energie kan richten op de kwaliteit van het onderwijs van de bestaande unit.
Zodra de werkgroep Toekomst onderwijslandschap Zandvoort een concreet voorstel met
bijbehorend tijdspad heeft gepresenteerd over de structurele inrichting en de daarbij
behorende huisvesting van het Zandvoorts basisonderwijs, zal ik u nader informeren.

