
  
 

  Nieuwsbrief over de nieuwbouw 

Datum: 1 juni 2018 

 

 

Aan: de ouders van de Calvijnschool en de ouders van de Van Amerongenschool 

 

 

Geachte ouders, 

 

We kunnen u weer bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van  

De Calvijnschool en de Van Amerongenschool. Sinds begin februari (vorige nieuwsbrief) is er veel 

gebeurd. 

De gemeente heeft ingestemd met een aanvullend bouwkrediet van € 1.570.000 waardoor het 

investeringskrediet in totaal uitkomt op € 7.036.000 (incl. btw). Het is mooi om te constateren 

dat alle politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad unaniem achter de bouwplannen staan. 

Het huidige gebouw op de bouwlocatie wordt steeds leger.  

 

Zo hebben de Lokale Omroep Spakenburg en het Rode Kruis een nieuw onderkomen  gevonden 

aan de Bikkersweg. En is de tandarts verhuisd naar Scala Medica. Voor het gebouw van 

Gemeentewerken is een nieuwe locatie bepaald aan de Haarbrug. En aan de nieuwe 

brandweerkazerne wordt voortvarend gebouwd. 

 

In eerste instantie waren 26 lokalen gepland in de nieuwe school. De schoolbesturen hebben met 

de gemeente nog eens kritisch gekeken naar de prognoses. De laatste twee jaren viel de 

leerlingeninstroom lager uit dan de verwachtingen. Daarnaast is vanuit de buurt gewezen op de 

grootschaligheid van de nieuw te bouwen school in relatie tot de omgeving. De schoolbesturen 

hebben aangegeven voldoende te hebben aan 22 lokalen. Dat betekent dat  de capaciteit voor 

het aantal leerlingen wordt verminderd. In plaats van 658 leerlingen wordt uitgegaan van 558 

leerlingen. Een mogelijke groei van leerlingen kan worden opgevangen met de nieuwbouw 

Grondtoon/Groen van Prinstererschool  en de nieuwe school in Rengerswetering.  

 

Het voordeel is voor de buurt dat het minder druk zal zijn (verkeer, geluid, parkeren). Het 

voordeel voor de scholen is dat er met een minder groot gebouw meer ruimte beschikbaar komt 

voor speelplein. Het besluit om vier lokalen minder te bouwen heeft direct ook gevolgen voor het 

budget en bv. het aantal parkeerplaatsen. Het vrijgekomen budget zal worden ingezet bij de 

komende nieuw te bouwen scholen 



Een deskundig bureau heeft in opdracht van de gemeente een verkeerscirculatieplan opgesteld. 

Met de klankbordgroep vanuit de buurt is overleg geweest over de diverse mogelijkheden. De 

voorkeur van de klankbordgroep zal door de gemeente worden uitgewerkt.  

De architect voor de school is inmiddels bekend: Bureau Bos uit Baarn. Hiervoor is een 

selectieprocedure gevolgd. Uit meerdere kandidaten kwam Bureau Bos middels vooraf opgestelde 

criteria als beste uit de bus.  

Bureau Bos is aan de slag gegaan met het plan 

van eisen vanuit de gemeente. Er zijn schetsen 

gemaakt met de contouren van het gebouw. Deze 

versie wordt voorgelegd aan de klankbordgroep. 

Bureau Bos heeft tevens gesprekken gevoerd met 

de teams van de Van Amerongenschool en de 

Calvijnschool over de inrichting van het gebouw 

en het schoolplein. Het gaat dan om vragen als: 

‘komt de teamkamer beneden op of de 

verdieping’ en ‘wil je de meters in het leslokaal of 

in de gang’. Uiteindelijk moet dit leiden tot een 

concept voorlopig ontwerp. Dit zal medio juni met 

de buurt worden besproken. 

Mede ingegeven door recente media-aandacht 

heeft de gemeente uit voorzorg een onderzoek 

laten instellen naar de aanwezigheid van een 

grote zendmast in de nabijheid van de school. 

Wat blijkt is dat overal de EU voorgeschreven norm voor lang verblijf in straling niet 

overschreden wordt en dat in het extreme geval de signaalsterktes in de school ruim onder de 

normen blijven. De zendmast levert dus geen gevaar op voor de kinderen en personeel.  

Na de zomervakantie zullen de werkgroepen worden uitgebreid. 

Teamleden van de Van Amerongenschool en de Calvijnschool praten dan met Bureau Bos over 

zaken als ICT, facilitaire zaken, interieur, inrichting/kleuren. In het meest gunstige geval 

komen we uit bij januari 2020 voor de oplevering van de nieuwe school. Voor het zover is zullen 

er nog heel wat stappen gezet moeten worden. Zodra we u hierover meer kunnen vertellen zullen 

we dit doen. 

Hoogachtend, 

Namens VVGO, Gerrit Jan Zomer 

Namens VCO Bunschoten, Hans van Tricht 




