Gegevens per kern c.q. wijk in Overbetuwe.
Algemeen
De gemeente Overbetuwe heeft 22 basisscholen, 4 scholen voor Voortgezet Onderwijs en 2
scholen speciaal (voortgezet) onderwijs.
Totaal aantal leerlingen basisonderwijs is 4.414 op de teldatum 1 oktober 2019.
Totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs is 2.981 op de teldatum 1 oktober 2019.
In het onderstaande overzicht zijn de onderwijsvoorzieningen en de voor-en vroegschoolse
voorzieningen per kern/wijk weergegeven. Daarnaast een verkorte weergave van de
opmerkingen die vanuit de werkgroep zijn gemaakt over de betreffende kern/dorp/wijk.
Elst (centrum)
Basisscholen:
Sunte Werfert:
134 leerlingen
Esdoorn:
306 leerlingen

Gemeentelijk:
- Elst aanpakken per wijk vanwege de
ongelijke verdeling.
- Uitbreidingsvraag centrum en Westeraam
apart behandelen – groei.
- In de langjarige planning onbalans in
beschikbare m2s reguleren

Speciale Onderwijs:
Lichtenbeek: 28 leerlingen
Voortgezet onderwijs:
OBC:
593 leerlingen

Centrum: 2 basisscholen van Wonderwijs.
De Esdoorn is in het verleden gegroeid ten
koste van Sunte Werfert. Bij de Esdoorn
heeft men ruimtegebrek, op te lossen door
twee noodlokalen voor 10 jaar. SKAR en
SPO zitten in de brede school De Plataan.
Aanvraag is ingediend, vergunning is
afgegeven. De twee noodlokalen zijn per 11-2020 gerealiseerd. Schoolbestuur
declareert de kosten voorfinanciering bij de
gemeente.

Kinderopvang:
De Kikkerkoning
Nannies
De Kleine Musketiers
SKAR
Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal Sunte Werfert (in KC
Sunte Werfert)
SPO – Peuterspeelzaal Notendop (in Brede
School De Plataan)

Sunte Werfert: Kindcentrum met
Kikkerkoning en SPO. Beide voorzieningen
groeien. Er is nog 1 lokaal beschikbaar,
deze ruimte kan niet worden ingezet voor de
Esdoorn vanwege het specifieke concept
van De Esdoorn met Lichtenbeek.
Prognose op lange termijn: Voor Primair
Onderwijs is er op langere termijn plaats
voor 1 school, al dan niet in één gebouw.
Dit vraagt m.b.t. het SHP het antwoord op de
vraag hoe de leerlingenstromen liggen
tussen centrum en Westeraam. Dit i.v.m.
planvorming middellange termijn, nu is het
nog niet het juiste moment om daar nu al
sturende consequenties aan te verbinden.
Op termijn is het denkbaar dat voor De
Lichtenbeek een vierde groep gerealiseerd
moet worden.
Voor het SHP nader uit te werken.
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OBC verdwijnt op termijn uit het centrum,
gaat naar ZW. Er komen dan twee panden
vrij. De locatie Van der Duyn van
Maasdamstraat is interessant voor
woningbouw.
De Mozartstraat kan beschikbaar blijven
voor tijdelijke huisvesting. Inhoudelijk wordt
dit door de schoolbesturen niet wenselijk
geacht, vanuit de gemeentelijke
huisvestingsverordening kan dit mogelijk wel
een optie zijn. De uitdaging is om de
belangen bij elkaar te brengen.
Elst (Westeraam)
Basisscholen:
Zonnepoort: 247 leerlingen
Elstar:
461 leerlingen
Wegwijzer:
344 leerlingen

In Westeraam maakt De Elstar gebruik van 4
lokalen in VO Westeraam en maakt De
Wegwijzer gebruik van 3 ruimten van Vivare.
Het VO heeft 14 noodlokalen VO. Binnen
afzienbare tijd zullen we moeten bepalen
welk deel al dan niet omgezet zal moeten
worden naar permanente huisvesting, dit in
samenhang met KO/PO/VO en nieuwe
sporthal.

Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal De Sterretjes
Kinderopvang:
De Kikkerkoning
SKAR

Wanneer er 1 school uit Westeraam vertrekt,
heft dat de inzet voor noodlokalen (deels)
op.
Quadraam bekijkt de mogelijkheid om extra
noodlokalen te realiseren, waardoor de
basisschool Elstar voorlopig gebruik kan
blijven maken van de ruimte in VO
Westeraam.

Voortgezet Onderwijs:
VO Westeraam:
450 leerlingen
Lyceum Elst:
929 leerlingen

Elst (zuid/west)
Basisscholen:
Stap voor Stap:
De Ark:
Startblok:
Kinderopvang:
SKAR

Oplossingen in dit kader moeten bekeken
worden in samenhang met de ontwikkeling
in zuid/west. Besturen zouden ook kunnen
nadenken over locatieruil van hun scholen.
Bv. Trivium naar Startblok en Starblok naar
Stap voor Stap, of als tweede variant:
Sunte Werfert evt. beschikbaar stellen voor
De Wegwijzer.

Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal De Rakkertjes
SPO – Peuterspeelzaal Dreumesland

Stap voor Stap staat voor de helft leeg.
Startblok staat normatief ook voor een deel
leeg.

232 leerlingen
190 leerlingen
212 leerlingen

Conclusie: Nader uitwerken in samenspraak
met Trivium, waarbij ook andere
mogelijkheden bekeken kunnen worden.
(Criteria: Capaciteit/denominatie/spreiding)
Er is in Westeraam een tekort aan
gymvoorzieningen. Er loopt nu een
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onderzoek naar capaciteit en locatie voor de
verplaatsing van De Helster naar
Westeraam, waarbij ook extra gymcapaciteit
is voorzien. Gekeken wordt naar de
mogelijkheid (fysiek en financieel) voor een
tijdelijke oplossing van het tekort aan
gymcapaciteit. In het kader van de visie zou
het mooi zijn om de nieuwe sporthal te
realiseren in de buurt van de KO/ het PO/
het VO. We zoeken dus een oplossing voor
de korte èn voor de lange termijn.
Samenwerking met verenigingen biedt
mogelijk kansen. Wanneer de groei in
Westeraam doorzet, neemt de druk op de
sporthal verder toe.
Advies: Een apart scenario ontwikkelen voor
de sport, met name ook gekoppeld aan de
visie zoals in de Bouwstenennotitie
verwoord.
Driel
Basisscholen:
De Vallei:
De Meeuwenberg:
De Kameleon:

De Meeuwenberg heeft recht op uitbreiding
en heeft daar op de huidige locatie geen
ruimte voor. De gemeente heeft een
strategische grondaankoop gedaan nabij
V.V. Driel. Die grond is geschikt voor
onderwijsdoeleinden. De vrijkomende locatie
van De Meeuwenberg is interessant voor
herontwikkeling.

134 leerlingen
205 leerlingen
189 leerlingen

Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal De Paddenstoel
Kinderopvang:
SKAR

De lange termijn prognoses kunnen
aanleiding geven aanleiding om de
ontwikkeling voor de huisvesting voor De
Meeuwenberg te bezien in samenhang met
die voor De Kameleon en Kinderopvang.
De structurele huisvesting van De Vallei is
per 1-1-2020 gerealiseerd.

Heteren
Basisscholen:
De Klimboom:
Julianaschool:
De Haafakkers:

Gemeentelijk: Per 1 augustus 2020 is
inhuizing van De Klimboom in De Vogeltuin
voorzien.
Schoolbestuurlijk: Scholenfusie KlimboomHaafakkers per 1-8-2020. Zal leiden tot
aanvraag inpandige aanpassingen, waarbij
de bibliotheek zal moeten verhuizen (naar
bv. leegkomende pand van De Klimboom).
Partners brede school komen met voorstel
bouwkundige aanpassingen naar gemeente.

61 leerlingen
157 leerlingen
180 leerlingen

Kinderopvang:
SKAR
SamSammie
Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal De Pretvogeltjes

Gemeentelijk: Vervanging van de sportzaal
en dorpshuis. Behuizing SamSam opnieuw

Oosterhout
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Basisschool:
SamSam:
311 leerlingen

bekijken-vervangende nieuwbouwwoningen
Schoolbestuurlijk: Gesprek SamSam met
dorpsbelangen
College heeft in december 2019 besloten in
te stemmen met de principekeuze voor de
start van de voorbereiding voor nieuwbouw
van SamSam op de nieuwe locatie.

Kinderopvang:
De Klompjes
Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal De Veldmuisjes

Schoolbestuurlijk: Gebouw is te groot.
Breder kijken met andere maatschappelijke
instellingen (slim koppelen). Specifieke
aanpak – kans vanuit de visie.

Valburg
Basisschool:
Jacobus:
107 leerlingen
Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal De Regenboog
(Jacobusschool)
Randwijk
Basisschool:
School met de Bijbel:

School heeft normatieve leegstand.
Instandhouding van SPO is een opgave voor
SPO (wordt door SPO kritisch bekeken).
109 leerlingen

SPO zou gebruik willen maken van het lege
lokaal van de school vanaf 1-8-2020.
Schoolbestuur gaat hiermee naar
verwachting akkoord.

Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal Ukkepuk

Zetten
Basisscholen:
Lammerts van Bueren:
leerlingen
Ds. Van Lingenschool:
leerlingen
De Okkernoot:
leerlingen

Gemeentelijk: Basis- inhoudelijke
samenwerking (COZ). Gebouwen ds. Van
Lingenschool en de Okkernoot zijn slecht.
Evt. Koppelen aan de ontwikkelingen rond
de Wanmolen.
Schoolbestuurlijk: Twee slechte scholen qua
huisvesting, acties koppelen aan het HPC,
diverse scenario’s zijn mogelijk.
Het HEVO rapport geeft duidelijk aan dat De
Okkernoot en de ds. Van Lingenschool
aangepakt moeten worden. De vraag vanuit
de besturen is of de aanpak van deze
scholen naar voren getrokken kan worden.
We moeten dit plan voorsorteren voor de
kadernota van 2021. Partijen komen begin
2020 met een beargumenteerde insteek
over de inhoudelijke samenwerking
gekoppeld aan de toekomstige huisvesting.
Mogelijke scenario’s:
- Nieuwbouw 3 scholen bij Wanmolen;
- Huisvesting Okkernoot in Lammerts
van Bueren en nieuwbouw Van
Lingeschool bij Wanmolen;
- Renovatie Okkernoot en/of
Lingeschool.

189
164
92

Voortgezet onderwijs:
HPC: 1009 leerlingen
Speciaal (Voortgezet) Onderwijs:
Meforta College (v.h. De Brouwerij): 150
leerlingen
Peuterspeelzaalwerk:
SPO - Peuterspeelzaal Woutertje Plas 1
SPO - Peuterspeelzaal Woutertje Plas 2
SPO - Peuterspeelzaal Woutertje Plas 3
Kinderopvang:
Ukkiepuk
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Schoolbestuurlijk: Geen bijzonderheden
Herveld
Basisscholen:
Willibrordus:
Clara Fabricius:

220 leerlingen
177 leerlingen

Kinderopvang:
Partou
Ukkiepuk (BSO)
Peuterspeelzaalwerk:
SPO – Peuterspeelzaal Santekraam
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