
 

 

 

 

Raamsdonksveer, 20 april 2022 

 

Betreft: Informatie inzake nieuwbouw Wilsdonck/Vonder 

 

Beste ouders, 

In november 2021 hebben we u voor het laatst op de hoogte gebracht van de ontstane vertraging 
wat betreft de nieuwbouw. Ondertussen hebben we niet stil gezeten en willen u middels deze brief 
meenemen in de gezette stappen. We gaven u ook al aan in november: Uitstel betekent geen afstel! 

Er is door de teams van beide scholen stevig doorgewerkt aan het voorbereiden van de fusie. Op tal 
van onderwerpen is de samenwerking gezocht, ondanks het feit dat het moment waarop de teams 
daadwerkelijk samengaan natuurlijk nog even duurt.  
We zijn samen op scholenbezoek gegaan. Naast het opdoen van ideeën op die scholen, hebben we 
onze eigen ideeën gecheckt bij andere teams en in andere gebouwen. Soms is er zelfs een meetlat 
aan te pas gekomen! In beide scholen hangen de foto’s die collega’s gemaakt hebben tijdens het 
bezoek aan verschillende scholen, naast een eerste schematische weergave van de nieuwbouw. 
 
Dit schooljaar staat het rekenen centraal. Onder leiding van een extern deskundige zijn er 
groepsbezoeken en bespreken we met de leerkrachten van beide scholen samen het rekenonderwijs 
in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. We maken samen een keuze voor een nieuwe 
rekenmethode die op beide scholen volgend schooljaar geïmplementeerd zal worden.  
 
Er zijn ook goede stappen gezet met de collega's van KDV Groei (beoogd partner binnen het IKC).  
De directeuren van de scholen en de directie van KDV Groei hebben intensief contact over diverse 
pedagogische, didactische en uiteraard ook praktische ontwerpen. Hierbij valt te denken aan een 
gezamenlijke visie, de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen en het ruimtegebruik binnen het 
nieuwe gebouw en het gebruik van de buitenruimtes. Zo is besproken welke ruimtes alleen voor de 
opvang of het onderwijs zijn en welke voor samen. En hoe, weliswaar vanuit twee organisaties, 
samengewerkt kan worden. Hoe zorgen we ervoor dat 1+1+1 meer is dan de optelsom van de losse 
delen? 
 
Verschillende ouders hebben hun betrokkenheid getoond in klankbordgroepen. Zij hebben 
meegekeken naar de plek waar de school komt, de vertaling van de kleinschaligheid, de gevolgen 
voor ouders en leerlingen, de verkeersituatie van en naar school en de eerste stappen op weg naar 
de visie. Uiteraard koppelen we dit terug naar alle ouders en de leerlingen. Op dit moment zoeken 
we hier een geschikt moment en een passende werkvorm voor. 
 



Het totale plaatje komt samen in een ruimtelijk functioneel programma van eisen (PvE) voor het 
nieuwe integraal kindcentrum. Hierin worden uitspraken gedaan over het gebouw, de inrichting 
ervan, maar ook over het spelen en ontdekken in de binnen- en buitenruimte. De twee 
medezeggenschapsraden zijn hierbij betrokken geweest.  
 
Parallel hieraan is op verzoek van de portefeuillehouder onderwijs van de gemeente, om geen tijd te 
verliezen, door beide scholen en KDV Groei ook al gestart met het schets- en voorlopig ontwerp van 
het nieuwe gebouw. Doel is om aan de hand hiervan ook meer onderbouwde uitspraken te kunnen 
doen over de totale kosten. Daar wil iedereen snel meer zicht op hebben.    
  
De referentiebeelden in het PvE en de eerste schetsbeelden zullen uiteraard worden getoond aan 
alle betrokkenen van de scholen en de kinderopvang. We gaan ook onze nieuwe buren uitnodigen. 
Om te weten wat zij belangrijk vinden en om hen kennis te laten maken met onze ideeën, eerste 
referentiebeelden en schetsen. Met hun reacties wordt het ontwerp verder afgerond.    

Onze overtuiging is dat het niet alleen een hele fijne plek wordt voor kinderen, ouders en 
leerkrachten, maar ook voor de direct omwonenden en de buurt! 

Anja Kerremans, directeur de Vonder 
Nine van Linge, directeur de Wilsdonck 


