
 
Inventarisatie onderwijshuisvesting in de periode 2011-2014, genoemd tijdens de conferentie op 11 
november 2009 en nog te concretiseren middels aanvragen.  
 
Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog 
De Regenboog wijst erop dat het binnenklimaat een aandachtspunt is voor het schoolgebouw van 
Christelijk Nationale Basis School (CNBS) De Regenboog. Om een substantiële verbetering van het 
binnenklimaat te realiseren zal er een flinke investering moeten plaatsvinden. De school staat voor de 
afweging of een dergelijke investering niet kan worden meegenomen in een eventuele nieuwbouw van 
de school. Ondanks de dit jaar gedane investeringen is de wens om op de middellange termijn een 
nieuw schoolgebouw te realiseren. Het bestuur van de Regenboog geeft aan dat het niet realistisch is 
dat er de komende 4 jaar een nieuw gebouw zal komen, maar wil in het IHP afspraken maken m.b.t. 
eventuele nieuwbouw van de school voor de middellange termijn. Aangezien zij zich kan vinden in de 
visie van integraal accommodatiebeleid, onderschrijft zij de brede blik waarmee gekeken moet worden 
naar een eventuele nieuwbouw (locatie, partners, tijdslijn et cetera.) De aanbeveling is om door te 
rekenen of het gebouw vervroegd kan worden afgeschreven. Hiermee worden desinvesteringen 
voorkomen. Ook een meerjarenonderhoudsplan (MOP) kan hierbij meer inzicht verschaffen.      
 
De Driemaster 
Tot 2014 zijn er geen knelpunten in de huisvesting. De Driemaster vervult niet zozeer een wijkfunctie. 
De school heeft meer een regiofunctie, omdat het zich specifiek richt op leerlingen van hun eigen 
achterban. Het voedingsgebied strekt zich verder uit dan de gemeente Ridderkerk. Er is wel behoefte 
aan een MOP voor het schoolgebouw.  
 
Speciale school voor Basisonderwijs De Burcht  
Voor de periode 2010-2014 heeft de accommodatie voor het bewegingsonderwijs de aandacht. Zeker 
gezien de ontwikkelingen van de Brede school Slikkerveer en de mogelijke bouw van een sportzaal. 
De vraag daarbij is waar het bewegingsonderwijs tijdelijk gegeven kan worden als de (ver)bouw van 
de Brede school nog in uitvoering is. Hierover zal met de Stichting Ridderkerk Sport (SRS) moeten 
worden gesproken.  
 
Rehobothschool  
De Rehobothschool houdt momenteel 2 locaties in stand en wil dat de komende 4 jaar continueren. 
Medegebruik door derden is niet de eerste keuze van het schoolbestuur. Maar het bestuur sluit dit niet 
uit en wil afspraken maken binnen welke kaders medegebruik mogelijk is. De locatie voor het 
bewegingsonderwijs is een aandachtspunt voor de komende 4 jaar. Hierover zal met de SRS in 
overleg worden getreden.  
 
Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) 
Voor de Christelijke Basis School De Klimop bestaat de wens om tot nieuwbouw te komen. Het 
gebouw is gedateerd en aan vervanging toe. Daarnaast geeft het bestuur aan dat CBS De Wingerd 
toe is aan een grote opknapbeurt. In Rijsoord zijn er, ondanks eerder mislukte pogingen, nog steeds 
gesprekken gaande om een peuterspeelzaal te realiseren. Het PCPO is voorstander van de integrale 
aanpak, waarvoor nu gekozen wordt. Inventariseren van de verschillende behoeften en kavels en 
realiseer op 1 nieuwe kavel de mogelijkheid van meerdere voorzieningen, die goed exploiteerbaar zijn 
en zo meerwaarde in kwalitatieve zin oplevert.            
 
3 Primair  
In Drievliet komen tot een unielocatie voor het openbaar onderwijs. Voor de Openbare Basis School 
De Botter is het doel om buitenschoolse opvang te realiseren. Belangrijkste prioriteit ligt bij het 
realiseren van de Brede School Slikkerveer. De bestuurder vraagt aandacht voor de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente, schoolbestuur en mogelijke partners. 
Vooral doorzettingsmacht is een begrip wat goed vast moet liggen bij een integrale kijk op 
accommodaties. Een andere belangrijke vraag die hij beantwoord wil zien is de wijze hoe we 
(gemeente, schoolbestuur en partners) prioritering aanbrengen in de behoeften van de wijk. Er wordt 
opgemerkt dat deze bevoegdheid uiteindelijk altijd bij de gemeenteraad ligt.     
 


