Even terugkijken…
Zoals u weet, zijn er al een poosje plannen voor het bouwen van een nieuw gebouw voor de
J.C. van Gent. De afgelopen periode is er veel overleg geweest over de plek waar de school
gebouwd moet gaan worden. Ook over de grootte van het gebouw en de gebruikers ervan is
veel gesproken.
Nu de plannen voor de nieuwbouw van diverse scholen op ons eiland door de gemeenteraad
voor de komende jaren zijn vastgesteld, verwachten we dat er meer vaart zal komen in onze
plannen voor de nieuwbouw. De gemeente gaat bij alle nieuwbouwplannen voor scholen uit
van een samenwerking met anderen. Zo werken wij al jaren samen met de opvang van
Kibeo en dat zal in het nieuwe gebouw ook zo zijn. Ook kijken we of er nog andere
gebruikers enthousiast worden om mee te doen.
Wat is het plan?
We gaan bij de nieuwbouw van de school dus uit van één gebouw waarin kinderopvang en
onderwijs allebei een plaatsje vinden. Zo’n plek wordt ook wel een Integraal Kind Centrum
genoemd (in het kort een IKC). Het is de bedoeling dat de opvang en het onderwijs steeds
meer gaan samenwerken waardoor er uiteindelijk één plaats komt waar kinderen van 0 tot 12
jaar samenkomen en samen leren. Ook zal er dan één onderwijsplan zijn en één
schoolleiding.
Het gebouw zal dan 52 weken per jaar open zijn voor opvang van 0 tot 4-jarigen en de
buitenschoolse opvang na schooltijd en in de schoolvakanties. De afdeling onderwijs zal 40
weken per jaar open zijn (de school blijft gesloten in de schoolvakanties).
In of bij het nieuwe gebouw komt ook een nieuwe gymzaal waarvan ook sportverenigingen
gebruik kunnen maken. Ook zoeken we de samenwerking met bijvoorbeeld het wijkcentrum,
het voortgezet- en middelbaar onderwijs en misschien melden zich nog andere partijen aan.
We zijn benieuwd.
Waar komt het gebouw?
Het nieuwe gebouw zal gebouwd worden aan de Groene Zoom, op de plek waar nu de
afdeling groen van het MBO staat. Deze school zal binnenkort verhuizen naar de Beroepen
Campus aan de Langeweg in Sommelsdijk. Na deze verhuizing en de sloop van het gebouw,
kan de nieuwe school gebouwd worden.

Hoe gaat het nieuwe gebouw eruit zien?
Dat zouden wij ook graag willen weten!
Het eerste wat we moeten weten, is hoeveel geld de gemeente beschikbaar stelt voor het
gebouw. De andere partijen (in ons geval Sopogo en Kibeo) kijken hoeveel zij zelf ook
kunnen bijdragen. Dan zal een architect gekozen worden om tekeningen te maken van het
nieuwe gebouw. We zullen in gesprek gaan met de architect over onze eigen wensen.
Tot dan is het nog even afwachten!
Zodra er meer bekend wordt, zullen we u, door middel van een nieuwe “nieuwsbrief
nieuwbouw”, informeren.
met een vriendelijke groet,
het team van de J.C. van Gent en Kibeo-Molenlaan

