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Geachte raadsleden,
Goed basisonderwijs is van groot belang als fundament in de ontwikkeling van
kinderen. De kwaliteit van het geboden onderwijs hangt niet alleen af van de mensen
maar zeker ook van de omgeving waarin dit wordt aangeboden.
Basisschool de Vlaswiek wacht al vele jaren op nieuwbouw van het schoolgebouw aan
de van de Venstraat.
Nu de plannen voor een gezamenlijke opzet met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf
e.a. op niets zijn uitgedraaid is het zeer wenselijk voorvarend met de nieuwbouw aan
de slag te gaan.
Al vele jaren wordt er gesproken over de nieuwbouwplannen en steeds zijn er weer
nieuwe varianten gekozen om meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken. De
verschillende plannen die uitgewerkt zijn voor een gezamenlijk complex hebben helaas
niet meer opgeleverd dan zeer ongewenste vertraging van de nieuwbouw. In de
bijlage bij deze brief treft u een chronologisch overzicht aan van de voortgang rondom
de nieuwbouw sinds 2004. Het overzicht is niet volledig maar geeft op z'n minst aan
dat het onderwerp al veel te lang op de agenda staat zonder vooruitgang.
Inmiddels blijkt dat deze vertraging de leeromgeving van onze kinderen niet ten goede
komt. Uit onderzoek is gebleken dat de mogelijkheden voor ventilatie onvoldoende
zijn, arbeidsomstandigheden zijn verre van gunstig en ook de brandweer heeft recent
aangegeven dat de veiligheid van het schoolgebouw niet optimaal is. De jarenlange
vertraging van nieuwbouw heeft tot ongewenste achteruitgang van het gebouw geleid
in de wetenschap dat grootschalige investeringen voor een gebouw dat wordt gesloopt
geen zin heeft.
De achteruitgang heeft ook z'n effect op de aantrekkelijkheid van de school. Ondanks
de aanwezigheid van de Vlaswiek in de directe woonomgeving geven vele ouders aan
te kiezen voor scholen die recent zijn gerenoveerd dan wel nieuw zijn gebouwd elders
in de gemeente Valkenswaard. Inmiddels is zelfs gebleken dat de meest recent
gebouwde complexen al met ruimtegebrek kampen.
Medio 2009 is vanuit de gemeente Valkenswaard te kennen gegeven dat het
bouwbudget voor de Vlaswiek niet meer zou zijn gebaseerd op een school met 9
groepen maar een school met 6 groepen.
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Deze ontwikkeling is zeer ongewenst en niet in lijn met de algemene aanname dat
nieuwe scholen juist nieuwe leerlingen aantrekken.
De beslissing om de school kleiner te bouwen is mede voortgekomen uit een rapport
dat is opgesteld op basis van statistieken van het CBS. Deze statistieken houden
echter geen rekening met het achterstallig onderhoud en het effect dat dit heeft op de
aantrekkelijkheid van de school. In het rapport is onvoldoende aangegeven hoeveel
leerlingen de Vlaswiek niet bezoeken maar elders, buiten de eigen wijk, naar school
gaan. Deze leerlingen zouden op basis van het voedingsgebied moeten worden
toegerekend aan de Vlaswiek en het is ook reëel te veronderstellen dat de
belangstelling na nieuwbouw van de Vlaswiek wederom zal toenemen.
Inmiddels is de onderhoudsituatie van de school dermate zorgwekkend dat wij ons
ernstig zorgen maken over de continuïteit van het onderwijs voor onze kinderen.
Als medezeggenschapsraad gaan wij er van uit dat de vertegenwoordigers van de
verschillende fracties in de gemeenteraad het beste voor hebben met de ontwikkeling
van onze kinderen en daarmee het oorspronkelijke budget voor een 9 groepen school
in stand houdt. Wij vragen u tevens het nieuw te vormen college zo snel mogelijk
opdracht te geven zich op de hoogte te stellen van de status van het bouwproject de
Vlaswiek en in overleg met Skozok treed om dit project zo snel mogelijk in uitvoering
te nemen. Inmiddels is door Skozok het verzoek gedaan om het bouwheerschap op
zich te nemen teneinde voortvarend met de nieuwbouw aan de slag te kunnen gaan.
Wij rekenen er op dat er op dat het college van Burgemeester en wethouders spoedig
het verzoek van Skozok inzake het bouwheerschap zal honoreren zodat op korte
termijn concrete stappen genomen kunnen worden voor nieuwbouw van de Vlaswiek.
Mocht u specifieker op de hoogte gesteld willen worden van de situatie op de Vlaswiek
dan nodigen wij u van harte uit om dit persoonlijk te komen bekijken.
Hoogachtend,
Namens medezeggenschapsraad BS de Vlaswiek,
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