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Bewegingsonderwijs in het nieuwe sportcomplex

datum

28 mei 2019

bijlage(n)

Geachte schoolbesturen,
De medezeggenschapsraden van jullie scholen stuurden het college van burgemeesters en wethouders
een brief op 1 oktober 2018. In deze brief uitten zij hun zorg over de locatie van het nieuwe sportcomplex
aan de Burgemeester Elsenlaan waar het bewegingsonderwijs van jullie scholen zal plaatsvinden.
Als gevolg van deze brief hebben in december gesprekken plaatsgevonden met u als bestuur en de
wethouders van sport en onderwijs en met de MR-en en de wethouders van onderwijs en sport. U bent
door de wethouders mondeling uitgenodigd om het gesprek tussen hen en de MR-en bij te wonen. Na
deze gesprekken zijn ambtelijk gesprekken gevoerd met het schoolbestuur, directie en de
medezeggenschapsraad van de Prins Mauritsschool met betrekking tot het bewegingsonderwijs in het
sportcomplex. Wij hebben bovenop het feit dat de locatie aan alle formele criteria voldoet en met u
eerder is afgestemd, nogmaals kritisch gekeken naar andere mogelijkheden. Ook hebben wij gekeken
hoe wij de verkeersveiligheid van de route kunnen verbeteren.
Met deze brief informeren wij u over onze reactie op de brief van de MR- en aan het college. De door de
medezeggenschapsraden genoemde zorgen richten zich op twee centrale vragen, namelijk:
1. hoe de veiligheid van de leerlingen gewaarborgd kan worden;
2. mogelijke alternatieve accommodaties voor het bewegingsonderwijs van scholen.
Veiligheid
Allereerst vinden wij de (verkeers)veiligheid van onze leerlingen zeer belangrijk. Daarom zijn wij tot een
aantal oplossingen gekomen om de route naar het nieuwe sportcomplex nog veiliger te maken.
Allereerst zijn de oversteektijden van de verkeerslichten op het kruispunt S.W.
Churchilllaan/Burgemeester Elsenlaan aangepast van de Godfried Bomans School. Hiermee is het
verkeersveiligheidsprobleem naar tevredenheid voor de Godfried Bomans School opgelost. Dit kan in de
toekomst ook aangepast worden als een van de scholen aangeeft dat de lichten te kort op groen staan.
Daarnaast willen wij het kruispunt aanpassen waarbij het mogelijk wordt om met de hele klas in één keer
over te steken. In 2021 wordt het nieuwe sportcomplex gerealiseerd. Voor die tijd zullen wij deze
maatregelen nemen.
Locatie
In de afweging van de locatie van het nieuwe sportcomplex is rekening gehouden met de huisvesting
van het bewegingsonderwijs voor de vier scholen. Dit is in afstemming met u gedaan. Voor de locatie
van het nieuwe sportcomplex is er rekening gehouden met de afstandsnorm volgens de gemeentelijke
verordening1. Ook het behoefteonderzoek bevestigt dat de nieuwe locatie voldoet aan de afstandsnorm.

1

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Rijswijk 2015.
S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk

pagina 1 van 2

In de gemeentelijke verordening wordt rekening gehouden met de afstand die de scholen mogen
afleggen voor het bewegingsonderwijs naar het toekomstige sportcomplex.
De Prins Maurits School valt net binnen de boven genoemde afstandsnorm. Door nogmaals kritisch te
kijken naar andere mogelijkheden hebben we de volgende alternatieven aan de directeur van de Prins
Maurits School voorgesteld:
- Voor het komende schooljaar kunnen de leerlingen op de maandag en de donderdag terecht in
de Mariaschool. De intentie is er om dit aanbod voor meerdere jaren te garanderen. Dit is echter
afhankelijk van de beschikbaarheid van de vakleerkracht van de Mariaschool.
- De leerlingen kunnen voor de lange termijn op de maandagochtend en donderdagochtend
terecht in de Nicolaas Beets School en op de donderdag en vrijdagochtend in de Mariaschool.
We hebben ook voor de Scholendriehoek kritisch gekeken naar andere mogelijkheden en zijn nogmaals
tot de conclusie gekomen dat er geen alternatieven zijn. In de afweging voor de locatie van het nieuwe
sportcomplex zijn namelijk verschillende locaties afgevallen. Dit vanwege financiële en ruimtelijke
kaders. Wij hebben deze kaders opnieuw bekeken. De Van Zweedenzaal is sterk verouderd en niet
groot genoeg om het volledige bewegingsonderwijs van de vier scholen te huisvesten. Daarnaast is deze
locatie financieel, stedenbouwkundig, parkeer technisch en sporttechnisch niet wenselijk. Tot slot is het
niet mogelijk om een sporthal alleen voor het bewegingsonderwijs te exploiteren.
Deze brief delen wij ook met uw medezeggenschapsraden.
Met vriendelijke groet,

19.051309

burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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