
  
 

  

  

  

 

 

Conceptverslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van 13 september 2018 
 
Aanwezig 
V. Smit  wethouder gemeente Ridderkerk 
L. van der Poel gemeente Ridderkerk 
J. van Knijff OZHW voor PO en VO 
M. Schenk PCPO Barendrecht en Ridderkerk 
J. Lagerwerf voorzitter 
H. Mijnders  Rehobothschool 
S. de Leeuw Farelcollege 
M. van de Pol PIT-KO 
M. Schinkelshoek GPO-WN 
 

Algemeen 
 
1. Opening door de voorzitter, de heer Lagerwerf 
Onderwerp is de bespreking van het conceptprogramma en –overzicht onderwijshuisvesting 2018. De 
schoolbesturen worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop te geven. 

 
2. Toelichting op het conceptprogramma en –overzicht 2019 
De heer Van der Poel licht beide concepten toe. 

 De – beoordeling van – de ingediende verzoeken van het Farelcollege en het Gemini college voor 
het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties behoeven geen toelichting. Deze keren 
jaarlijks terug. 

 Voorgesteld zal worden het verzoek voor de vervanging van het schoolgebouw Mr. Treubstraat 3 
af te wijzen. Dit betreft eigenlijk een dislocatie van basisschool De Wingerd. Voorgesteld wordt de 
vervanging van dit gebouw mee te nemen bij de beoordeling van het verzoek voor de 
vervangende nieuwbouw van het hoofdgebouw van De Wingerd. Deze is voor het jaar 2021 
opgenomen in het IAP. Dit is met het schoolbestuur gedeeld. 

 Voorgesteld zal worden het verzoek voor de uitbreiding van CBS De Fontein met 2 groepen deels 
toe en dus deels af te wijzen. Dit komt neer op uitbreiding ten behoeve van 1 permanente groep 
en 1 tijdelijke groep. De gemeente verschilt met PCPO van mening over het aantal groepen 
waaraan het schoolgebouw thans huisvesting moet bieden. De heer Schenk geeft aan dat dit 
slechts een technische discussie is en dat PCPO akkoord is met het voorstel. De heer Van Knijff is 
verbaasd over het ingediende verzoek, vlak na de realisering van MFA Bolnes. Hij was van het 
verzoek niet op de hoogte. Hij wil eerst de leerlingenprognose en de beschikking die destijds is 
afgegeven aan PCPO betreffende MFA Bolnes zien en zal aan de hand daarvan reageren. Tot dat 
moment is OZHW niet akkoord met het voorstel. 
 

3. Zienswijze schoolbesturen op het conceptprogramma en –overzicht onderwijshuisvesting 2019 
Behoudens OZHW, voor wat betreft de uitbreiding van CBS De Fontein, zijn de besturen akkoord 
met het conceptprogramma en –overzicht onderwijshuisvesting 2019 

 

4. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 


