
 

 

Bijlage 4 

Een IKC: waarom beide scholen in één gebouw huisvesten?  

 

Naar aanleiding van de besloten raadsvergadering van 9 mei jl. heeft Onderwijsgroep Amstelland, het 

bestuur van Het Kofschip en Amstelschool, vanuit verschillende perspectieven inzicht gegeven in het 

waarom en de voordelen van één schoolgebouw:   

 

Het perspectief vanuit ouders/kinderen: 

✓ Alle kinderen (van 0 tot 13) onder een dak, praktisch 
✓ Binnen een gebouw de keuze voor twee onderwijsstromen, als gezin wel samen naar een 

school/gebouw 
✓ Meerdere activiteiten, ook voor ouders 
✓ Kleinschaligheid in 1 gebouw is goed te realiseren, tegelijkertijd veel gemeenschappelijke 

voorzieningen te delen. 
✓ Opvang, onderwijs en ondersteuning m.b.t. leerling en gezin in 1 gebouw, als gezin maar 

naar een plek 
 

Het perspectief vanuit onderwijsinhoud: 
  

✓ Twee onderwijssoorten onder 1 dak 
✓ IKC 
✓ Delen van expertise, leerkrachten komen meer in hun kracht te staan, overleg tussen 

leerjaren van de twee scholen ter inspiratie en advies 
✓ Delen van experts, zoals rekenen, taal en lezen binnen het gebouw 

  

Het perspectief vanuit schoolteams:  

✓ Twee teams delen verschillende ruimtes, zoals teamkamer, keuken, werkplekken enz. 
✓ Eenvoudig overleg tussen teams 
✓ Faciliteiten delen, denk aan gymzaal, teamruimte, keuken, handvaardigheidslokaal 
✓ Aansturing vanuit één directeur om verbinding te blijven monitoren, inspireren en aansturen 

 

Perspectief vanuit de samenleving in Ouderkerk:  

✓ Multifunctioneel gebouw, met mooie uitstraling voor het dorp  
✓ Veel activiteiten, overdag vooral rondom kinderen, in de avond voor volwassenen 
✓ Kleinschaligheid in 1 gebouw is goed te realiseren, tegelijkertijd veel gemeenschappelijke 

voorzieningen te delen 
✓ Personeel breder in te zetten naar mogelijkheden en wensen, personeel opvang bijvoorbeeld 

ook in te zetten waardoor aantrekkelijker werkgever. Zeker gezien de toekomst met tekorten 
personeel heel belangrijk voor borging goed onderwijs in het dorp 

✓ Dorpsfunctie met onderwijs en ondersteuning op alle vlakken rondom de kinderen 
geclusterd en centraal binnen het dorp 

 


