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• Directeuren Jaco Vink van de Schoonhovense Ichtusschool (links) en André Romeijn van de Emmaschool voor de
bouwplaats waar een compleet 'prefab' schoolgebouw wordt geplaatst. (Foto: Stephan Tellier)

Uitbreiding geeft Ichthus en
Emmaschool lucht
wo 3 jun 2020, 16:15

• 357 keer gelezen

SCHOONHOVEN • Het is even doorbijten voor de leerkrachten en leerlingen van PCB Ichthus,
de Emmaschool en kinderopvang. De 33 betonnen palen voor de nieuwe lokalen bij de entree
van MFA De Vogelweide worden door heibedrijf Boer met forse klappen in de grond geslagen en
dat zorgt voor enig kabaal.
“Het duurt twee dagen. Dat is te overzien”, menen André Romeijn (directeur Emmaschool) en
Jaco Vink (directeur Ichthus). Belangrijker is dat daarmee een begin wordt gemaakt met extra
huisvesting, want beide scholen snakken al enige tijd naar ruimte. Ze maken nu gebruik van het
speellokaal en de buurtkamer om de groei van het aantal leerlingen op te vangen.
Improviseren
De Ichthus telt 248 leerlingen en de Emma – die daarnaast over een centrumlocatie met 160
leerlingen beschikt – biedt zo'n 220 kinderen onderdak. Tot het nieuwe schooljaar in september
begint, zal het improvisatievermogen van beide schoolleiders op de proef worden gesteld. De
consequenties van het coronavirus maken dat er in deze 1,5 meter-samenleving niet eenvoudiger
op, maar gelukkig zijn de aanpassingen voor leerlingen tot en met 12 jaar te overzien.
“Bij leerkrachten is dat anders”, zegt Jaco Vink (45). “Je kan niet met alle collega's in een kleine
ruimte. Vergaderen verloopt via videobellen. Daarom houden we onze studiedag in een grote
kring in het gymnastieklokaal.”
Wie had bij de opening in 2015 kunnen bevroeden dat beide scholen zouden dichtslibben?
“Prognoses gaven toen een andere cijfers aan”, zegt André Romeijn (62). “Maar daar hield deze
vruchtbare wijk Thiendenland II geen rekening mee. Ik spreek vrijwel dagelijks nieuwe ouders.
Zolang er gebouwd wordt, neemt het volume toe. Dat heeft uiteraard z'n weerslag op de grootte
van de groepen.”
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Jaco Vink ziet dezelfde ontwikkeling bij de Ichthus. “Toen ik hier twee jaar geleden aantrad,
waren er zeven groepen. Nu tellen we er tien en straks zijn het er elf. Gemiddeld zitten er 24
leerlingen in een groep. Dan weet je ook meteen hoeveel lokalen er nodig zijn. In september
duiken we meteen met drie groepen in de nieuwe lokalen.”
Steun
Dan slaken beide directeuren een zucht van verlichting. “Wethouder Ria Boere gaf alle steun aan
de uitbreiding. Toen ze vorig jaar een kijkje kwam nemen, struikelde ze haast over de benen van
de leerlingen. Ze zag het 'ophokken' met eigen ogen en gaf meteen aan dat ze de situatie snel
zou gaan veranderen. Dat is ook gebeurd”, aldus Romeijn. “Met de geprefabriceerde lokalen
hopen we de ruimtenood op korte termijn op te lossen. Er zijn alweer nieuwe aanmeldingen.”
Romeijn en Vink zijn samen op bezoek geweest bij een school in Capelle aan den IJssel om de
aanpak van prefab-lokalen door aannemer Hodes te bezichtigen. “Het zag er strak uit. Hodes is
gespecialiseerd in deze bouwtechniek. We hadden er een goed gevoel bij”, geeft Vink aan. “We
kunnen straks de instroom zonder kunstgrepen in goede banen leiden.”
Pieter van der Laan
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Laatste paal geslagen voor extra lokalen MFA
Vogelweide
Datum 02/06/2020 | Door Dirk Molenaar
Dit bericht is 12 56 keer gelezen

SCHOON HOV EN – De kinderen va n de Ichthus- en de Koning in Emmasc hool zaten v andaag te st uiteren in de sc hoolba nken. I n alle vroegte was bego nne n om palen te s laa n voor de noo dzakelijk e uitbreiding. De werkzaamhe den liepen voors poedig. Eve n voor half twee in de middag zat de laatste pa al erin.

Door de aanwas van veel jonge gezinnen in de wijk Th iendenland, heeft de Mu ltifunctionele Accommodatie (M FA) Vogelweide een enorme groei doorgemaakt. Ichthus d irecteur Jaco Vink is b lij dat het eindelijk zover is. “We zijn ru im twee jaar hierover in gesprek geweest met de gemeente”, maakt hij d uidelijk onder het dreunende geluid van het heien. “We hopen dat o ver twee maanden het gebouw klaar is. Da n k unnen we erin met ingang van het nieuwe schooljaar.”

Gemeenscha
Er
is goed over
psgeld
nagedacht en overleg geweest voordat ges tart werd met de bouw. “Het is gemeenschapsgeld wat we investeren, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het nieuwe gebouw, wat recht voor de huidige schoo l komt, bevat v ijf lokalen en twee zorgruimtes. Dit laatste betreft ruimtes waar met kin deren individueel of in groepjes gewerkt wordt”, licht V ink toe. “Eveneens worden deze ruimtes gebruikt door in terne begeleiders , onderwijsass istenten of externen d ie met de kin deren aan de slag gaan.”

SCHOONHOVEN – De kinderen van de Ichthus- en de Koningin Emmaschool zaten
vandaag te stuiteren in de schoolbanken. In alle vroegte was begonnen om palen te slaan
voor de noodzakelijke uitbreiding. De werkzaamheden liepen voorspoedig. Even voor half
twee in de middag zat de laatste paal erin.
Door de aanwas van veel jonge gezinnen in de wijk Thiendenland, heeft de Multifunctionele
Accommodatie (MFA) Vogelweide een enorme groei doorgemaakt. Ichthus directeur Jaco Vink is
blij dat het eindelijk zover is. “We zijn ruim twee jaar hierover in gesprek geweest met de
gemeente”, maakt hij duidelijk onder het dreunende geluid van het heien. “We hopen dat over
twee maanden het gebouw klaar is. Dan kunnen we erin met ingang van het nieuwe schooljaar.”
Gemeenschapsgeld
Er is goed over nagedacht en overleg geweest voordat gestart werd met de bouw. “Het is
gemeenschapsgeld wat we investeren, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het nieuwe
gebouw, wat recht voor de huidige school komt, bevat vijf lokalen en twee zorgruimtes. Dit laatste
betreft ruimtes waar met kinderen individueel of in groepjes gewerkt wordt”, licht Vink toe.
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“Eveneens worden deze ruimtes gebruikt door interne begeleiders , onderwijsassistenten of
externen die met de kinderen aan de slag gaan.”
Planning
De onderlinge verdeling is dat de Ichthus met drie groepen het nieuwe gebouw betrekt, de Emma
met twee. Volgende week dinsdag en woensdag zal het complete gebouw met een twintigtal
vrachtwagens afgeleverd worden. Voorlopige planning is oplevering vrijdag 17 juli. Jaco noemt
expliciet de naam van Dennis Kuijlenburg van Ben van der Vlist Adviesburo. “Hij helpt ons in dit
hele proces, heel prettig en fijn.”
g van Ben van der Vlist Advi esburo. “Hij help t ons in dit hele proces, heel prettig en fijn.”

Kiss ook
Wat
& Rgaat
ide veranderen is het verkeerscirculatieplan rondom de scho len. “We hebben maar één toegangsweg over de brug richting deze wijk. Dat baart ons zorgen. Vandaar dat er besloten is om het eenrichtings verkeer te maken rondom de schoo l. Da arbij ko men er ‘Kiss & Ride’ zones zodat de kinderen snel afgezet kunnen worden.”

Kiss & Ride
Wat ook gaat veranderen is het verkeerscirculatieplan rondom de scholen. “We hebben maar één
toegangsweg over de brug richting deze wijk. Dat baart ons zorgen. Vandaar dat er besloten is
om het eenrichtingsverkeer te maken rondom de school. Daarbij komen er ‘Kiss & Ride’ zones
zodat de kinderen snel afgezet kunnen worden.”
Thuis leren
Inmiddels begint het thuiswerken steeds meer gewoon te worden. Voor bedrijven kan dat een
enorme kostenbesparing betekenen. Dit betekent immers minder kantoorruimte, reis- en
verblijfkosten. Zou dit ook een oplossing voor het tekort aan ruimte op school kunnen zijn? “Ik
hoop niet dat dit gaat gebeuren”, lacht hij. “Op school leer je contacten maken, hebben en
onderhouden. Juist op sociaal en emotioneel gebied is het heel belangrijk om kinderen daarin
goed te begeleiden. Nee, ik zie dat niet gebeuren.”
Jaco Vink is komende zaterdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur te gast op de radio bij RTV
Krimpenerwaard.
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Deel dit:

