Nieuwsbrief Huisvesting
Herziening toelatingsbeleid:
Op dit ogenblik is de interesse van ouders om hun kind aan te melden bij IKC Kloetinge enorm. Al eerder
meldden wij dat kinderen geboren in 2017, 2018 en 2019 niet meer in aanmerking komen voor plaatsing.
Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen die al op het IKC zitten en hun broertjes en zusjes.
In de praktijk betekent dit dus dat we best wel veel ouders ‘nee’ moeten verkopen en dat is jammer.
Op dit ogenblik buigen we ons over een aangepast toelatingsbeleid voor een langere termijn, waarbij in eerste
instantie de postcode leidend wordt en er daarnaast een wachtlijst gehanteerd gaat worden. De volgorde van
inschrijving is dan belangrijk.
Het nieuwe toelatingsbeleid zal aan de medezeggenschapsraad worden voorgelegd, waarna wij het onder
ouders en aanstaande ouders kenbaar zullen maken. Zeker is:
- Leerlingen die aangemeld zijn en waarvan ouders een bevestiging hebben gekregen blijven aangemeld.
- Broertjes en zusjes van reeds aangemelde leerlingen worden geplaatst.
Uitbreiding aantal lokalen:
De gemeente heeft ons inmiddels twee extra lokalen toegezegd. Bij het tekenen van het gebouw was daar al
rekening mee gehouden en zal zichtbaar worden door een extra punt op de etage (waar nu de
luchtbehandelingskast staat). Het is een relatief eenvoudige uitbreiding, maar er zullen toch allerlei
inspraakprocedures aan vooraf moeten gaan.
De hoop is dat er begonnen kan worden met het uitbreiden rond de zomervakantie 2022. We moeten er
sowieso rekening mee houden dat we er (over)last van gaan ondervinden bij het lesgeven.
En hoe voorlopig verder ?:
Op dit ogenblik krijgen twee groepen les op een leerplein. Groep 1/2C zit op het kleuterleerplein op de
benedenetage, terwijl groep 8 op het leerplein op de bovenetage zit. Dat is erg behelpen en verre van ideaal,
want op een schooldag komt er heel wat zomaar door de ‘klas’ lopen, waardoor de kans reëel is dat leerlingen
afgeleid worden. Om dit euvel op te lossen zijn we, directie, medezeggenschapsraad en bestuur, in gesprek
geweest over mogelijke oplossingen.
De medezeggenschapsraad heeft de voorkeur uitgesproken voor twee noodlokalen op het parkeerterrein naast
de school en als dat niet mogelijk was, wellicht kijken of er op de oude locatie ruimte was. Beide oplossingen
blijken niet haalbaar. Noodlokalen op het parkeerterrein kost de gemeente teveel voor de korte tijd dat ze
geplaatst worden en de oude locatie is deels slooprijp en in handen van een projectontwikkelaar.
Daarna zijn we in gesprek geweest met Pontes, de scholengemeenschap die dicht bij ons in de buurt zit, maar
ook die hebben ruimtegebrek en kunnen geen basisschoolgroepen huisvesten.
Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Kibeo. Nu men baby’s gaat opvangen in Amicitia zou de mogelijkheid
kunnen ontstaan dat er inpandig ruimte vrij komt en onze kleuters in het peuterlokaal geplaatst kunnen
worden. Kibeo heeft echter aangegeven alle ruimte die ze nu in het IKC gebruiken ook nodig te hebben.
Locatie Ostrea:
Onlangs heeft het Ostrea Lyceum ons ruimte aangeboden. Twee lokalen. Een groot lokaal op de
benedenverdieping van het pand aan de ’s Heer Elsdorpweg en een middelgroot lokaal in hetzelfde pand.
Er kan gebruik gemaakt worden van een eigen ingang en een eigen mogelijkheid om fietsen te stallen.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van een grote keuken, een groot handvaardigheidslokaal en een
grote expressieruimte.
Dit is een mooi aanbod, waar we graag gebruik van willen maken, omdat we binnen ons IKC geen kant meer op
kunnen. Omdat we ook graag met het voortgezet onderwijs projectjes willen draaien om de overgang tussen
het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te vereenvoudigen, hebben we er, in samenspraak met het
bestuur en de MR, voor gekozen om de groepen 7 en 8 tijdelijk de lokalen van Ostrea te laten gebruiken,
wanneer blijkt dat de lokalen geschikt gemaakt kunnen worden. Veel van onze methodes zijn digitaal of
worden digitaal ondersteund. Wanneer en of de lokalen geschikt gemaakt kunnen worden, weten we niet.
Daarover moeten we nog in gesprek. Daarna gaan we kijken of het praktisch uitvoerbaar is.

Wanneer alles in orde is, kunnen we de groepen door gaan schuiven, waardoor er in het IKC weer wat ‘lucht’
komt en leerlingen gebruik kunnen maken van een eigen lokaal in plaats van een leerplein. Leerpleinen kunnen
weer gebruikt worden zoals ze bedoeld waren: om leerlingen zelfstandig of in groepjes te laten werken.
Binnen het IKC zal één van de kleutergroepen naar het lokaal van groep 3 verplaatst worden, terwijl groep 4
haar intrek neemt in één van de lokalen op de bovenverdieping.
Wanneer we deze verplaatsing/verhuizing gaan uitvoeren hangt nu nog teveel af van onzekerheden.
Wel zullen we besluiten de school op een dag aansluitend aan een weekend te sluiten. Om leerkrachten en
stagiaires de gelegenheid te geven hiermee aan de slag te gaan. Om leerkrachten dit te laten doen in hun eigen
tijd, is voor ons geen optie.
Indien er meer zeker is, zullen we dit aan ouders laten weten, zodat er in de agenda rekening mee gehouden
kan worden.

Met vriendelijke groet

