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Huisvestingsoverzicht onderwijs 2021 
 
Volgnummer:   143666 
Datum aanvraag:  29 januari 2020 
School:   De Piramide Rijsoord 
BRIN nummer:   14HR01 
Schoolbestuur:   OZHW 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

Tijdelijke uitbreiding met een 7e groep  
 

ten behoeve van basisschool De Piramide Rijsoord 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

Tijdelijke uitbreiding met een 7e groep van basisschool De Piramide Rijsoord 
 

te plaatsen op het huisvestingsoverzicht onderwijs 2021. 
 

  
Argumenten 
Basisschool De Piramide Rijsoord heeft een schoolgebouw met zes lokalen. De school heeft op basis 
van de leerlingentelling van 1 oktober 2019 recht op de huisvesting van vijf groepen. De prognose 
2020 laat zien dat de school de komende jaren groeit. Er ontstaat dan recht heeft op een tijdelijke 
huisvesting van de 6e groep. Er is daarmee geen noodzaak voor uitbreiding.  
 
Het verzoek komt voort uit de gemaakte indeling in groepen in de school. De afgelopen jaren waren er 
minder leerlingen en meer ruimte. Er zijn toen kleinere groepen geformeerd. Om met dezelfde 
groepsindeling te kunnen blijven werken is meer ruimte nodig. Op basis van de verordening heeft de 
school daar echter geen recht op. 
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Volgnummer:   144600 
Datum aanvraag:  31 januari 2020 
School:   De Klimop Centrum / dislocatie De Wingerd 
BRIN nummer:   09UK01 
Schoolbestuur:   PCPO 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

Vervangende nieuwbouw 
 

ten behoeve van basisschool De Klimop Centrum 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

Vervangende nieuwbouw van De Klimop Centrum 
 

 
te plaatsen op het huisvestingsoverzicht onderwijs 2021 
 

  
Argumenten 
Het schoolgebouw van De Klimop Centrum dateert van 1966. De school is een dislocatie van de 
hoofdlocatie CBS De Wingerd. Voorheen was De Klimop Centrum een dislocatie van De Klimop in 
Rijsoord. Dit is door de PCPO gewijzigd. Het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van De 
Wingerd staat op het conceptprogramma 2021. Voor het huisvestingsprogramma 2018 was al eerder 
vervangende nieuwbouw voor dislocatie De Klimop Centrum aangevraagd. Dit is toen op het overzicht 
geplaatst in afwachting van de nieuwbouw van de hoofdlocatie De Wingerd.  
 
Het schoolgebouw van De Klimop Centrum komt gezien de leeftijd op zeer korte termijn in aanmerking 
voor vervangende nieuwbouw. De middelen zijn hiervoor opgenomen vanaf het jaar 2023 van de 
conceptbegroting 2021-2024. In de komende tijd wordt onderzocht hoe dit gebouw het beste 
vernieuwd kan worden. Een deel van het gebouw komt in aanmerking voor renovatie. Voor 
(gedeeltelijke) renovatie is nieuw beleid nodig. Het is de wens van PCPO en SKR om ook ruimte voor 
de kinderopvang in de vernieuwing van het gebouw mee te nemen. Hiervoor moet beleid voor de 
huisvesting van IKC’s worden vastgesteld.  
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Volgnummer:   144606 
Datum aanvraag:  31 januari 2020 
School:   De Regenboog  
BRIN nummer:   10IJ 
Schoolbestuur:   PCPO 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

Vervangende nieuwbouw 
 

ten behoeve van basisschool De Regenboog  
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

Vervangende nieuwbouw van CBS De Regenboog  
 

 
te plaatsen op het huisvestingsoverzicht onderwijs 2021 
 

  
Argumenten 
De Regenboog dateert van 1958 en is het oudste schoolgebouw in Ridderkerk. PCPO heeft voor het 
vorige huisvestingsprogramma 2020 renovatie van De Regenboog aangevraagd. Deze aanvraag is 
toen op het overzicht van afgewezen aanvragen geplaatst. De reden hiervoor was dat renovatie geen 
voorziening in de verordening is. Daarover is nu, medio 2020, nog geen duidelijkheid gekomen vanuit 
het ministerie.  
 
Er is nu vervangende nieuwbouw aangevraagd. Dit betekent dat er op een andere locatie moet 
worden gebouwd of dat het huidige gebouw gesloopt wordt. Op grond van artikel 9 heeft overleg 
tussen schoolbestuur en gemeente plaatsgevonden. Er is in de directe omgeving van de school geen 
andere locatie beschikbaar voor nieuwbouw. Schoolbestuur en gemeente zijn beide van mening dat 
het gebouw vanwege de hoge cultuurhistorische waarde behouden moet blijven. Daarom wordt 
onderzocht op welke wijze het gebouw behouden kan worden, terwijl het ook weer gaat voldoen aan 
de eisen die aan een modern schoolgebouw worden gesteld.  
 
De middelen voor vernieuwing zijn opgenomen vanaf het jaar 2023 van de conceptbegroting 2021-
2024. Voor (gedeeltelijke) renovatie is nieuw beleid nodig. Het is de wens van PCPO en SKR om ook 
ruimte voor de kinderopvang in de vernieuwing van het gebouw mee te nemen. Hiervoor moet beleid 
voor de huisvesting van IKC’s worden vastgesteld. 
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