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Waarom beide scholen in één gebouw huisvesten? 
 

Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland heeft samen met de directies van Het Kofschip en 
Amstelschool, vanuit verschillende perspectieven de voordelen in kaart gebracht van het huisvesten 
van beide scholen in één schoolgebouw: 

 
Het perspectief vanuit ouders/kinderen: 
 Binnen een gebouw de keuze voor twee kleine scholen en onderwijsstromen 
 Kleinschaligheid in één gebouw is goed te realiseren, tegelijkertijd veel 

gemeenschappelijke voorzieningen te delen, zoals vaklokalen en bibliotheek 
 Meerdere vriendjes in de buurt 
 Meer mogelijkheden om talenten te benutten door uitbreiding vaklokalen 
 Uitgebreider aanbod voor kinderen tijdens en na schooltijd 
 Plusklas 

 
Het perspectief vanuit onderwijsinhoud en schoolteams: 
 Eigentijds en groeps-doorbroken onderwijs kunnen bieden 
 Faciliteiten delen, zoals gymzaal, vaklokalen etc. 
 Delen van expertise, leerkrachten komen meer in hun kracht te staan, overleg tussen 

leerjaren van de twee scholen ter inspiratie en advies 
 Delen van specialisten, zoals rekenen, taal en gedrag binnen het gebouw 
 Professionalisering samen oppakken 
 Delen taken zoals bibliotheek, veiligheid, BHV, RI&E, conciërge, administratie (ook voor 

telefonische bereikbaarheid) etc. 
 Delen werkgroepen (bijvoorbeeld innovatie, ICT, burgerschap) 
 Collegiale consultatie (leerkrachten uit dezelfde groep bijvoorbeeld) 

 
Het perspectief vanuit de stichting: 
 Kosten onderhoud verlagen 
 Lagere vaste lasten 
 Instandhouding twee scholen in geval van krimp 
 Niet alleen vanuit het perspectief van de kleinschaligheid vinden wij het in stand houden van 

twee scholen van belang. Ook vanuit het perspectief van bekostiging.  Omdat het behoud van 
een eigen brinnummer een voorwaarde voor bekostiging ziet ook de onderwijsinspectie er op 
toe dat we twee afzonderlijke scholen blijven houden 

 Locatie centraal in het voedingsgebied; Bindelwijk is vanuit vooronderzoek een optie  
 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 

 
Visie op kindcentra: 
 
Onderwijsgroep Amstelland is een voorstander van de mogelijkheid om onderwijs in één gebouw te 
kunnen bieden in een doorgaande lijn van 0 – 12 jaar oud. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dit 
goed is voor de ontwikkeling van kinderen en het bevordert de sociale integratie. Op dit moment wordt 
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er op de beide scholen al de mogelijkheid van onderwijs van 2 – 12 jaar geboden en buitenschoolse 
opvang, in samenwerking met Tante Kaatje. Met de uitbreiding naar een opvang van 0 – 4 jaar zou een 
volledige doorgaande lijn mogelijk worden. De mogelijkheid om dit nog verder uit te breiden met 
andere voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld cultuur zien wij als een verrijking.  
 
In dit kader wijzen we ook op de voordelen als de mogelijkheid er is om de sporthal te verplaatsen. Dit 
biedt meer ruimte voor het onderwijs inclusief de plusfaciliteiten die wij wenselijk vinden 
(=kindcentrum).  Bovendien komen we ook tegemoet aan de wens van ouders om meer speelruimte te 
creëren.   
 
Of in het gebouw ook de mogelijkheid gerealiseerd moet worden voor die plusfaciliteiten is wat ons 
betreft volledig afhankelijk van de mogelijkheden van de uiteindelijk gekozen locatie. Het bieden van 
goed eigentijds onderwijs door twee kleinschalige scholen met een eigen stroming, voldoende 
buitenspeelruimte en een veilige omgeving zijn de belangrijkste vereisten waar wat ons betreft dan 
eerst aan moet worden voldaan. Kortom, dit heeft voor ons de hoogste prioriteit. Aansluitend zien wij 
graag de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van een kindcentrum. 
 
 
  


