Extra bijlage: Nieuwbouw Het Kofschip april 2021
Beste ouders en verzorgers,
Zoals jullie weten zijn basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool samen de mogelijkheden voor
nieuwbouw aan het verkennen. Wij zijn beide toe aan nieuwbouw waarbij ruimte is voor goed en
modern onderwijs. We gaan voor kleinschaligheid en behoud van eigen identiteit.
In deze extra nieuwsbrief leest u over de bouwadviesgroep, de klantbordgroep én een interview
met de vorige en huidige bestuurders. Tenslotte vindt u een overzichtelijke weergave van het hele
proces naar nieuwbouw. Wij hopen dat dit u wat meer helderheid geeft over het proces.

Informatie Bouwadviesgroep
Wij betrekken hierbij graag alle betrokken partijen. Daarom richten wij een BOUWADVIESGROEP
op. In deze groep zijn alle betrokken partners die te maken hebben met nieuwbouw
vertegenwoordigd:
•

Medewerkers

•

Ouders

•

Medezeggenschapsraad

•

Directie

Elke school heeft een eigen afvaardiging in de Bouwadviesgroep en de gezamenlijke
Bouwadviesgroep krijgt een onafhankelijk gespreksleider. De bedoeling van de Bouwadviesgroep is
om met elkaar te praten over de huisvesting van beide scholen. De uitkomsten worden via de
gespreksleider gedeeld met de Onderwijsgroep Amstelland die het beleid hierop aanpast.
Wat gaat de Bouwadviesgroep doen?
De belangrijkste taak is advies geven aan Onderwijsgroep Amstelland, ons schoolbestuur. Het
nieuwbouwproces zit nu in een initiatief fase. In deze fase doen we onderzoek naar de
haalbaarheid en wenselijkheid van nieuwbouw en kijken we ook naar de mogelijkheden op locatie
Bindelwijk. De gemeente doet hier verdiepend onderzoek naar. Als dit is afgerond – naar
verwachting tweede helft 2021 – zal de gemeenteraad een beslissing nemen over mogelijke
nieuwbouw. Onderwijsgroep Amstelland is gesprekspartner van de gemeente.
Mocht de gemeenteraad instemmen met nieuwbouw, dan zal de Bouwadviesgroep in een later
stadium meedenken over het programma van wensen en een programma van eisen. Deze input is
voor Onderwijsgroep Amstelland zeer waardevol in de communicatie met de gemeente en voor de
beleidsvorming.

Oproep Klankbordgroep
Klankbordgroep
In voorkomende gevallen is het fijn als leden van de Bouwadviesgroep kunnen sparren met de
achterban. In die klankbordgroep zitten ouders en verzorgers, leraren en de later de
leerlingenraad. Leden van de Klankbordgroep worden incidenteel gevraagd om mee te denken over
huisvesting, samen gaan we voor de beste huisvesting.

De Klankbordgroep van Het Kofschip is op zoek naar leden!
Opgeven kan tot 30 april door een mail te sturen naar
directie.hetkofschip@ogamstelland.nl
Klankbordgroepleden kunnen verwachten enkele momenten per jaar om hun mening gevraagd
wordt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een (digitale) participatiesessie.
Tot slot
Al directeur van deze basisschool wil ik het beste voor de leerlingen. Ik sta voor goed en
kleinschalig onderwijs en ik ben ervan overtuigd dat nieuwbouw hieraan bij kan dragen. Ik kijk dan
ook uit naar de komende tijd waarin ik samen met de Onderwijsgroep Amstelland, de gemeente
Ouder-Amstel, ouders, medewerkers en leerlingen van deze school mag meedenken over
onderwijshuisvesting. Ik ben heel erg benieuwd naar uw aanmelding voor de Bouwadviesgroep of
Klankbordgroep.
Mocht u vragen hebben, dan kunt altijd even bellen of mailen. Of log in bij het wekelijkse online
koffie-uurtje! Samen voor de beste huisvesting!
Vriendelijke groet,
Maartje van den Heuvel
Directeur KBS Het Kofschip
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Samen een nieuwe weg inslaan voor de beste onderwijshuisvesting
Goed onderwijs begint met goede huisvesting. Ineke van der
Linden is de nieuwe bestuurder van Onderwijsgroep
Amstelland, zij neemt het stokje over van interim-bestuurder
Ben Kuiper. Zij is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting
en dus ook voor de huisvesting van basisscholen Het Kofschip
en de Amstelschool in Ouderkerk aan den Amstel. “Goede
huisvesting is nooit een doel op zich, het is het onderwijs waar
het om draait.” In dit duo-interview bespreken ze de
huisvesting met elkaar.
Ben: In het begin toen ik kwam, was de sfeer best heftig. Ouders
waren boos over hoe het proces was gelopen in 2019 en begin 2020.
Ik heb gefocust op de communicatie. Daar moet je als bestuurder
transparant over zijn, vind ik. Welke rol hebben ouders, wat doet het bestuur of de schooldirectie
en wie beslist wanneer. Ik ben meerdere keren naar de scholen gegaan om met ouders te praten,
ik wilde me verdiepen in hun situatie en hun standpunten.
Ineke: Transparantie vind ik ook belangrijk. Bij mijn vorige functies heb ik meerdere
nieuwbouwtrajecten meegemaakt en ervaren hoe belangrijk het is duidelijk en transparant te zijn
zonder verborgen agenda’s.
Ben: Dat is zeker zo. Ouders hadden het gevoel dat ze aan de kant waren gezet, dat hun mening
er voor het bestuur er niet toe deed. Ik ben actief standpunten bij ouders op gaan halen. Vertelt u
mij maar wat u graag zou zien op het gebied van onderwijshuisvesting. Uiteraard is het nog te
vroeg in het proces om hier te gedetailleerd op in te gaan, we verkeren nog in een verkennende
fase, maar ouders en medewerkers kunnen ook in deze fase actief meedenken. Ik geloof in 1+1=4,
als we het samen doen, komen we verder. Dat ik langs ging op de scholen was niet voor de show,
ik ben oprecht geïnteresseerd in de input van ouders.
Ineke: Je aanpak heeft volgens mij gewerkt, want de sfeer is verbeterd afgelopen maanden. Er
zijn natuurlijk nog steeds verschillende meningen. Die mogen er ook zijn, ik luister graag naar
mensen met een andere mening omdat het waardevolle toevoegingen zijn. Daarom wil ik de door
jou ingezette lijn graag voortzetten. Wat vind jij van de plannen die nu voorliggen?
Ben: Ik sta – net als jij – voor goed onderwijs en daar hoort
goede huisvesting bij. Een oud gebouw belemmert
onderwijsvernieuwing. Daarnaast denk ik dat de vestiging van
twee scholen onder één dak voordelen heeft, ze kunnen ruimtes
delen en daardoor kunnen ze met z’n tweeën meer bereiken dan
elke school voor zich. Ik heb wel een paar belangrijke
randvoorwaarden. Veiligheid is er één, als de situatie rondom de
nieuwbouw onveilig is, dan moeten we het niet doen. Dan
moeten we de stekker eruit trekken, vind ik.
Ineke: Dat ben ik 100% met je eens. We hebben het hier over
jonge kinderen, een gevoelige groep in het verkeer. Heb je nog andere ‘no go’s’?
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Ben: Ik heb veel begrip voor de gemeente en ik snap ook dat niet alles kan, dat het budget niet
oneindig is. Maar ik vind wel dat we in het nieuwe gebouw meer zouden moeten willen dan het
wettelijke minimum. Anders krijg je zo’n blokkendoos met kleine lokalen, de kinderen van
Ouderkerk zijn meer waard dan dat! En tot slot sta ik er echt voor dat het één gebouw wordt voor
twee scholen, het is absoluut geen fusie of samensmelting van de Amstelschool en Het Kofschip.
Beide scholen hebben een eigen doelgroep en eigen identiteit, dat moet gewoon zo kunnen blijven
bestaan.
Ineke: Door samen in één gebouw te gaan, kunnen de scholen kennis met elkaar delen en
faciliteiten. Je kunt bijvoorbeeld één rekencoördinator voor twee scholen hebben of de gymzaal en
speelzaal delen. Je zou ook kunnen denken aan een gezamenlijk scholingsprogramma of dat de
teams elkaar helpen als er gezocht wordt naar vervanging.
Ben: Juist! En wat ik zo bijzonder vind, is dat de belangen van ons als onderwijsgroep, de
schooldirecties en die van ouders en leerlingen eigenlijk helemaal niet zo verschillen. We willen
allemaal hetzelfde, dat het straks goed geregeld is voor de leerlingen, dat ze goed kunnen leren en
dat ze daar een fijne plek voor hebben.
Ineke: Die gezamenlijke belangen zijn natuurlijk cruciaal. Ergens zijn de onderwijsgroep
Amstelland en de ouders de verbinding deels kwijt geraakt waardoor het leek alsof de belangen
verschillend waren. Het is mooi dat jij de connectie weer gevonden hebt.
Ben: Dat bleek in de gesprekken afgelopen jaar zeker. Weet je; de gemeente is hier in the lead en
het is de gemeente die uiteindelijk een beslissing neemt of er nieuwbouw komt in Bindelwijk.
Onderwijsgroep Amstelland is hierin een belangrijke gesprekspartner. Ouders, leerlingen en
medewerkers leveren hun input aan het schoolbestuur zodat wij die input kunnen vertalen naar de
gemeente. We kunnen onmogelijk tot een plan komen waar iedereen voor de volle 100% achter
staat, maar de input van ouders weegt voor mij wel erg zwaar.”
Ineke: Absoluut, net zoals de mening van de schooldirecties belangrijk is. Daarom gaan we, zoals
jij al hebt aangekondigd, een bouwadviesgroep oprichten waarin alle partijen vertegenwoordigd
zijn. Er worden medewerkers en ouders lid, ook de medezeggenschapsraden doen mee. De
bouwadviesgroep denkt mee en praat mee.
Ben: Dat is een mooi initiatief, Ineke! Het gehele project kan prachtig worden, daar geloof ik in.
Een nieuw gebouw, goede samenwerking tussen de twee scholen en de vorming van een
kindcentrum zodat ouders onderwijs en opvang onder één dak vinden.
Ineke: Jij hebt afgelopen maanden met Onderwijsgroep Amstelland en de ouders in Ouderkerk
aan de Amstel een nieuwe weg ingeslagen, de weg van participatie en samenwerking. Ik zet deze
lijn graag voort omdat ik ervan overtuigd ben dat dit pad ons verder brengt.
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Nieuwbouw – Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar
gaan we naartoe?
Het complete nieuwbouwproces bestaat uit vier fases. Op die manier kunnen we zorgvuldig te werk
gaan.
·

Fase 0

Verkenningsfase

·

Fase 1

Initiatief fase

·

Fase 2

Definitie fase

·

Fase 3

Realisatie fase

De fases zijn in beeld gebracht op de volgende pagina van deze nieuwsbrief.
Vorig jaar hebben we de fase 0 afgerond. Er is onderzoek gedaan naar de locatie en naar de
afhandeling van het verkeer aldaar. Onderwijsgroep Amstelland heeft een officiële aanvraag
gedaan voor nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak. In december besloot de gemeenteraad tot verder
onderzoek. Op dit moment zitten we in fase 1. De gemeente doet onderzoek naar de
mogelijkheden en we verwachten dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt over onze
huisvesting. Daarna komen we in fase 2 en 3 waarin nieuwbouw steeds concreter zal worden.
Mocht u vragen hebben over de fasering of over de input van ouders hierbij, neem dan gerust
contact op.
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