
Geachte heer van Rooij,  
 
 
Dank voor uw schrijven inzake het standpunt van de buurtvereniging. Een aantal van 
de door u geadresseerde bezwaren worden in de eerstvolgende nieuwsbrief genoemd, 
maar wij willen middels deze brief iets dieper op uw bezwaren ingaan. 
 
Als leidraad voor het Programma van Eisen heeft de onderwijsvisie van basisschool de 
Reigerlaan gestaan. Dit is uitgebreid beschreven in de bijlage.  
 
1. SPIL als bi-locatie: de kern van een SPIL is dat alle activiteiten onder één dak 

gebeuren. Voor de Reigerlaan is dat gezien de ruimte niet mogelijk. Daarom is er 
destijds gekozen om Kinderdagverblijf op de Kwartelstraat te plaatsen en de rest 
van SPIL (school, BSO, peuterspeelzaal/voorschool) op de Reigerlaan. Hiermee 
wordt het aantal locaties van 4 teruggebracht naar 2. Er is onderzocht of de 
Peuterspeelzaal niet alsnog op de Kwartelstraat kon worden ondergebracht, maar 
dat bleek niet mogelijk te zijn. Het onderbrengen van bepaalde functies op een 
derde locatie is niet in lijn met de SPIL gedachte om de ontwikkeling zoveel 
mogelijk op één of twee locaties te realiseren. Buiten verplaatsingstijd tussen de 
locaties is saamhorigheid voor een school lastiger te realiseren met meerdere 
locaties. 
 

2. Gebruik kleuterschool: de historische gebruikswaarde van het kleuterschool 
gebouw wordt door de school en Korein onderschreven. Met de eis om 
peuterspeelzaal onder te brengen is daar het kleutergebouw het meest geschikt 
voor geacht. Daarmee kunnen de 6 kleutergroepen naast elkaar in het 
hoofdgebouw gezet worden, wat de verplaatsingstijd naar de speelzaal aanzienlijk 
verbetert. De plaatsing rond de aula geeft meer mogelijkheden voor uitwisseling 
tussen de kleuterklassen. In het DO wordt het kleutergebouw nauwelijks aangepast 
(itt het VO). 
 

3. De vanuit de onderwijsvisie geformuleerde eis van ruime lokalen en geschakelde 
lokalen voor parallelgroepen beperkt de inrichting in het oude gebouw. Daardoor 
blijven er ruimtes over die niet geschikt (te klein) zijn voor een lokaal. In deze 
ruimtes zijn ondersteunende diensten gepland (zie plattegronden):  

a. Op de BG worden de twee te kleine lokalen met de stafkamer 
samengevoegd tot twee grote lokalen. De (kleine) ruimte die ‘overblijft’ 
wordt een conciërgekamer en kan niet aangewend worden voor een extra 
lokaal. De stafkamer wordt nieuwbouw op de oude gymzaal.  

b. Op de 1e verdieping worden de kleedlokalen in een oud lokaal gerealiseerd. 
Hier is voor gekozen om voor de gymzaal een afsluitbare ingang te creëren. 
Bij avondgebruik van de gymzaal is alleen de zuidingang open en kunnen de 
gasten het schoolgebouw niet in. Daarnaast worden twee te kleine lokalen 
samengevoegd tot een combinatielokaal BSO (=stamgroep BSO). Door deze 
uitbreiding van 29m2 hoeft er geen aparte BSO ruimte te komen. De ruimte 
die ‘overblijft’ wordt een kantoor voor adjunct/ spreekkamer. 



c. Verplaatsing van de kleedkamer naar de nieuwbouw betekent dat gasten 
door de school heen moeten. Het creëren van een extra lokaal op de plaats 
van de directie kantoren en de BSO combi ruimte (29m2 extra ruimte in een 
groepslokaal) levert een onwerkbaar lokaal op met twee uitstekende 
dragende muren (aan weerszijde van het geplande adjunct kantoor).  

d. Op de 2e verdieping wordt er bergruimte en het computerlokaal opgeofferd 
om een extra lokaal te maken. Het handvaardigheidslokaal en de overige 
bergruimte zijn door het beperkte daglicht en hoogte ongeschikt als 
groepslokaal. 

 
4. Sportzaal: de afmetingen van de sportzaal zijn als eis neergelegd door de 

gemeente. Realisatie van deze maten is niet mogelijk op de plaats van de huidige 
gymzaal zonder de huidige gymzaal af te breken en een nieuwe ruimere op te 
bouwen. Daarnaast moet er dan ook opnieuw geïnvesteerd worden in een 
multifunctionele gemeenschapsruimte voor toneel etc. Gezien de budgettaire 
beperkingen zijn ruimtes zoveel mogelijk hergebruikt. 
 

5. Aula: de aula heeft twee heel belangrijke functies: 
- Het voorziet in een efficiënte verkeerscirculatie door de school. De huidige 
gangenstructuur zorgt voor grote drukte in gangen en trappenhuis. De aula 
verspreidt de drukte en laat kinderen makkelijker naar hun lesplek gaan. 
- Het is een ontmoetingsplek van leerlingen en ouders. Ouders kunnen makkelijker 
mee naar binnen naar de klas (is nu te krap), zowel voor kleuters als voor hogere 
klassen. Daarnaast is het een plaats voor exposities en schoolinformatie en kan het 
voor bijzondere activiteiten gebruikt worden. 
   De aula is een gevolg van de compacte aanbouw. Door de aanbouw aan het 
bestaande pand te koppelen, hoeft er minder kostbare buitenmuur gebouwd te 
worden. Door inpassing van de aula kan de oorspronkelijke achtergevel behouden 
blijven en opgenomen worden in het gebouw. 

 
Wij waarderen uw opmerkingen en het actieve meedenken in alternatieven. Veel van 
de punten zijn ook in onze bouw overleggen besproken, waarbij altijd gekeken is naar 
een optimale onderwijs situatie voor de kinderen. Helaas kunnen niet alle voorstellen 
ingepast worden.  
 
Wij zijn gaarne bereid eea nog eens mondeling toe te lichten.  
 
 
Met vriendelijke groet namens Salto en Spilpartners, 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Onderwijsvisie vertaald in huisvesting 
- Definitief Ontwerp plattegronden BG, 1e etage en 2e etage 


