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Geachte mevrouw Kayadoe, 

 

Op 1 juli jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van De Klimop Rijsoord. Hieronder treft u 
onze antwoorden aan.  

 

Vraag 1 
Was het college op de hoogte van voornoemde ontwikkelingen? Zo ja, zijn er gesprekken geweest en wat 
hebben deze opgeleverd? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  
Het college is op dezelfde dag als de ouders geïnformeerd over deze ontwikkeling. 

 

Vraag 2 
De Klimop Rijsoord heeft al jaren weinig leerlingen. Zijn er gesprekken geweest om te kijken naar 
mogelijke oplossingen om de school wel open te houden? Is de mogelijkheid onderzocht om van deze 
school een dislocatie te maken? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  
Voor dinsdag 28 juni hebben wij geen signalen ontvangen dat sluiting dreigde voor de school. In 
gesprekken voor het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) in 2021 is wel gesproken over vernieuwing 
van het schoolgebouw op middellange termijn. De Klimop Rijsoord is sinds enkele jaren een 
hoofdvestiging. De Klimop Centrum is toen dislocatie van De Wingerd geworden. Dit is een 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 
 

Vraag 3 
Mocht de sluiting definitief zijn, omdat men er niet in slaagt op korte termijn nieuwe leerkrachten te 
vinden, welke plannen zijn er bij het college m.b.t. het schoolgebouw? 

 

Antwoord:  
Het gebouw is dan waarschijnlijk nodig voor de huisvesting van De Piramide Rijsoord, waar inmiddels 
veel leerlingen van De Klimop Rijsoord zijn aangemeld. In het gebouw is ook kinderdagopvang van SKR 
gehuisvest. SKR huurt twee lokalen van De Klimop.  



 
 

 

Vraag 4 
Kunnen de ouders die nu – compleet overrompeld door dit nieuws – rekenen op steun en zorg van de 
gemeente om hun kinderen nog voor het einde van de zomervakantie een nieuwe “onderwijsplek” te 
bezorgen.   

 

Antwoord:  
Ja, als dat nodig is zullen we helpen om te zorgen dat de kinderen een plekje op een andere school 
krijgen.  

 

Vraag 5 
Wanneer zijn de leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van De Klimop voor de allereerste 
keer op de hoogte gebracht van een mogelijke sluiting van deze school en hoe is dit door de Stichting 
PCPO gecommuniceerd?   

 

Antwoord:  
Dit is een vraag voor PCPO. Zoals gezegd hebben wij voor dinsdag 28 juni geen signalen ontvangen dat 
sluiting dreigde voor de school. 

 

Vraag 6 
Bent u het met ons eens dat deze hele  gang van zaken m.b.t. tot een mogelijke sluiting van de Klimop 
vanuit de stichting PCPO onderwijs Ridderkerk / Barendrecht – zeker gezien de termijn waarbinnen dit 
zich afspeelt -  op een dusdanig knullige en amateuristische manier is voorbereid ? Gaat u het PCPO-
Bestuur hierop aanspreken ?   

 

Antwoord: 

Het doorlopen proces achten wij niet als professioneel. Wij hebben overleg met PCPO over de sluiting en 
de gevolgen voor de kinderen. 

 

Vraag 7 
Wat gaat u doen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen ?   

 

Antwoord: 
De gemeente heeft hierin geen bevoegdheden, dit is een zaak van schoolbesturen. Wij hebben op 
regelmatige basis gesprekken met schoolbesturen en hopen dat tijdens deze gesprekken dergelijke 
signalen met de gemeente worden gedeeld. Dan kunnen we actief meedenken in oplossingen. Helaas 
heeft PCPO ons niet eerder op de hoogte gesteld van de situatie bij De Klimop Rijsoord.  

 

Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
 
 
 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


