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Nieuwbouw slaat brug tussen scholen
Giessenburg is een dorp met ruim vijfduizend inwoners
in de gemeente Giessenlanden, Zuid-Holland . De
dorpskern ligt aan het .riviert]e de Giessen 'en de
streek is voor natuurliefhebbers een lust voor het oog.
In de kern van het -dorp ligt her spiksplinternieuwe
gebouw van OBS Het Tweespan, locatie Giessenburg.
De nieuwbouw biedt niet alleen onderdak aan de
openbare school, ook peuterspeelzaal De Kruimeltuin
en het I<inderdagverblijf plus de buitenschoolse
opvang van SI(A hebben een plek in het moderne
gebouw. Op 1 september zijn alle instanties, net zo
opgetogen als alle kinderen, vol enthousiasme aan de
slag gegaan in het nieuwe pand .

Het openbaar onderwijs van Giessenlanden maakt vanaf 1
januari 2007 deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs
Alblasserwaard Vijfheerenlanden (02AS). Bij deze stichting
horen 22 openbare scholen (26 locaties) uit de omliggende
gemeenten . De school was op dat moment - onder de naam
O.B.S Het Tweespan te Giessenburg en Schelluinen - al tien jaar
gefuseerd met de openbare school in Schelluinen. Het gemiddeld
aantal leerlingen van de locatie Giessenburg bedraagt ongeveer
120 leerlingen .

Nieuwbouw
Vanaf januari 2002 is de mogelijkheid om op de bestaande locatie
tot nieuwbouw te komen onderzoc ht. In de raadsvergadering
van 22 februari 2007 is de definitieve beslissing genomen .
De gemeente heeft een bed rag van drie mil joen euro
beschikbaar gesteld voor het bouw en van een nieuw
scholen project bestaande uit: de openbare basisschool Het
Tweespan, een w issellokaa l en SI<A, de Stichti ng I<inde rcentra
Albl asserw aard die zorg draagt voor het kind erdagverb lijf, de

buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal De Kruimeltuin.
"De gemeente Giessenlanden investeert extra in het onderwijs
binnen de dorpskernen. Het belang van onderwijs vraagt om
goede voorzieningen; voorzieningen die boven de norm van
de VNG - vereniging van Nederlandse gemeenten - uitstijgen",
licht Maarten Goettsch van Mastery Consultants toe. " Ieder
dorp behoudt haar eigen school en de loka len hebben
nagenoeg allemaal een vloeroppervlakte van S6 vierkante
meter in plaats van de voorgeschreven 42 vierkante meter.
In Giessenburg hebben we perfect aan de behoefte kunnen
voldoen door de nie uwbouw op harmonische w ijze te kop pelen
aan het bestaande schoolgebouw van de naastgelegen
christe lij ke basisschool De Hoeksteen."

Vormgeving
Architectenbureau Bikk er bv heeft in een strakke vorm geving,
passend bij de bestaande bouw en de tradition ele omgeving,
een uit stekende op lossing gevonden. De nieuwbouw is namelijk
vi a een bru g verbond en met de chri stelijke basisschool.
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EEN GEZAMENLIjKE UITKOMST
Christelijke basisschoo l De Hoeksteen heeft eigen lijk het ba lletje voor
de nieuwbouw aan het ro llen gebracht. Uit de leerlingen prognose bleek
namelijk dat de schoo l behoefte heeft aan meer lokalen. "Daarvoor werd in
het verleden tel kens een deel van het schoo lplein opgeofferd. Geen goede
op lossing, gezien het fei t dat het plein steeds kleiner werd en het aantal
leerlingen hoger", vertelt directeur Jan Hakkesteegt. " Vandaar dat we met
architect Bert Bikker w ilden be kijken of we het deze keer in de hoogte
konden zoeken . Vrij snel daarna hoorde hij over de nieuwbouwplannen
voor de openbare schoo l en de peuterspeelzaa l en opperde het idee een
gezamenlij ke uitkomst na te streven."
Een projectgroep is vervo lgens gaan onderzoeken hoe de partijen meer
op elkaar zouden kunnen aansluiten en de gemeente Giessenlanden heeft
de regie in handen genomen. "Door de i nbreng van de gemeente hadden
we te make n met direc te lijnen en kregen meteen inz icht in de financiële
moge lijkheden. In het stad huis zitten capabe le krachten op de goede
plekken. Met name de bouwkund ig adviseu r, Andries Van Engelen, is een
ma n met visie, inzicht plus het lef om vernieuwingen door te voeren.
De gemee nte zet met dit project een hoogstandje op het gebied van een
brede schoo l op de kaart, zeker voor een dorp."

Eindresultaat
Mede dankzij de terdege vo orbereidi ng en de goede communicatie
naar zowe l betrokkenen als omwonenden heeft de gemeente geen
enkel bezwaarschrift ontvangen. "Het ei ndresu ltaat is ook boven ieders
verwachting. Allereerst is het esthetisch een gewe ldig plaatje. Daarnaast
hebben we allemaal direct ondersteu nende kwaliteiten voor ha nde n
waarmee we elkaar kunnen aan vullen."
De directeur verte lt dat alle gebrui kers dichter bij elkaar zijn gebracht.
"Onze leer lingen kun nen genieten van een pracht ig en verruimd
schoolp lein . De openbare schoo l en de peuterspee lzaal kri jgen elk een
eigen plein op de plek waar momentee l de oude school afgebroken wordt
en er is zelfs ru imte voor een extra gemeensc hapsp lein, comp leet met
een boompje en bankje. Er wordt de inwoners nu een comp leet aanbod
voor primair onderwijs aangeboden, waarbij de ouders evengoed bewust
kunnen kiezen voor een openbare of chr istelijke school."«
CBS De Hoeksteen, Johan de I<reijstraat 2, 3381 DG Giessenburg
t 01 84 • 652731, www.cbs-dehoeksteen .nl
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Ook al zitten ze nog niet op de basisschool, ze zien toch veel
bekende gezichten; leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
leerlingen ontmoeten elkaar overal in en rondom het scholencomplex. De oversta p naar groep 1 wordt hierdoor minder groot,
de kinderen blijven immers in dezelfde vertrouwde omgeving.
Bovendien function eren de christelijke en openbare basisschool
helemaal onafhankelijk van elkaar, ze zijn geen fusie aangegaan.
Ouders kunnen dus een weloverwogen keuze maken voor het
basisonderwij s dat het beste bij hen past.

Contacten
• Master)' Con sultants heeft alle processen inzake de"tlIeuwbouw
voorli e'reid voor het college van B&W. " Het leeuwehdeél van de
:.werl<z~a m h eden , zoa ls defo n,tacten met de architect el"! a1nnemer,
• zij . verricht door Andries van Engelen, senior medewerker
öuwl<u nde van de gemeente' Giessenlanden.
'Al s projectleider bestond mijn taak uit het schrijven van de
.voorst~lI en· en ~et vérzorgen van" oe r egie · t~sên d ~ diverse
belanghebbenden", aldus Goettsch. "Voor een gedegen beheer van
de accommodatie zijn een duidelij ke structuur en huisreglement
nodig. In goed overleg zijn alle afspraken hierover vastgelegd in
een beheerdocument. Inmidd els heeft de gemeente het gebouw
verkocht aan de Stichting Onderwij shuisvesting Giessenlanden
e.o. en deze stichting neemt het beheer nu voor haar rekening.
In de stichting zijn alle betrokken instanties vertegenwoordigd,
zodat alle gebruikers inspraak blijven houden in de toekomstplannen van de brede school."
Hij vindt dat de gemeente, die onderwij shuisvesting dusdanig
belangrijk vindt dat een derge lijke kwalit atieve bouw mogelijk is,
een pluim verdient, met name wethouder de Jon g en Van Engelen
als initi ator en bewaker van deze kwaliteit. Ook noemt hij de
leidinggevenden Jan Hakkasteegt (CBS De Hoeksteen), Bea van
der Steen (OBS Het Tweespan), Hanneke Spruijt van SKA en Jan
van Kessel van de Stichting Onderwijshuisvesting Giessenlanden
e.o. die op een kriti sche, maar constructieve manier mede
verantwoordelij k zijn voor dit resultaat.«
OBS Het Tweespan locatie Giessenburg, Giessenlaan 26
3381 AM Giessenburg, t 01 84 - 652515, www. obstweespan.nl
Mastery Con sultants, Wolbrandsstraat 3, 3312 PT Dordrecht
t 078 - 6350290, www .mastery.nl
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'De doorstroom van leerlingen bevordert uiteraard ook
de individuele benadering, aangezien alle kinderen
van kleins af aan dit scholencomplex bezoeken'

EEN VEILIGE HAVEN

Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) draagt zorg voor een drietal
disciplines binnen de brede school van Giessenburg. De stichti ng heeft in
totaal reeds tien peuterspeelzalen onder haar hoede, in iedere dorpskern
van de gemeente Giessenlanden en vier in de gemeente Sliedrecht.
Vanaf zaterdag 1 november maakt ze aan de Schoolstraat een start met
het kind erdagverblijf en de buitenschoolse opvang (BSO), vandaar dat de
voormalige naam Stichting Peuterspeelzalen Alblasserwaard is vervallen.
"We verzorgen de voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en na de
herfstvakantie nemen we eveneens het overb lijven (de tussenschoolse
opvang) binnen de christelijke basisschool voor onze rekening", vertelt
Hanneke Spruijt, manager van SI(A. "Voor het I<DV en de BSO dienen we
wegens veiligheidsredenen te wachten tot het oude schoolgebouw is gesloopt en het buitenterrein in orde is."
Uitdaging

Spruijt en haar medewerkers gaan dus een dubbele uitdaging tegemoet;
nieuwe disciplines in een nieuwe opzet, waarbij ook twee basisscholen
zijn betrokken. "Het is wel een hele leuke uitdaging", vindt de manager.
"We doen ouders en kinderen hiermee een compleet aanbod. Zij beslissen
zelf waar ze gebru ik van willen maken en zelfs wanneer dit allee n de
vakantieopvang betreft, vormt dat geen enkel probleem." Ze vindt de brede
school een prachtig init iatief. Het overleg met zowel aBS Het Tweespan als

CBS De Hoeksteen verloopt zeer prettig. "We zijn, vanaf de entree geziei
voor de a BS gesitueerd en maken na schooltijd met de BSO gebruik va
het speellokaal van deze school. We hebben 001< de mogelijkheid on
in overleg met de aBS, dit lokaal tijdens schooltijd te reserveren VOl
bewegingsactiviteiten met de peuters van de peuterspeelzaal."
Educa tie

Behalve de praktische voordelen, heeft de brede school natuurlijk veel
bieden op het gebied vanonderwijs. "We doensamen metbeide basisschele
aan voorschoolse educatie middels het project 'Boekenpret' en werken m
overdrachtsfo rmulieren. Vrijwel alle kinderen uitGiessenburg kunnen bij S ~
immers de revue passeren", zegt ze. "Somm igen starten in het kinderde
verblijf enlof de peuterspeelzaal. Wanneer zij naar de basisschool gaa
blijven ze op bekend terrein en zien ze vertrouwde gezichten, ongeacht l
gemaakte schoolkeuze, Kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerke
komen elkaar overal in en rondom school tegen. Het lilkt me voor oude
een heel geruststellende gedachte om te weten dat hun kinde ren van 0 t
13 jaar een veilige haven hebben. waar ze een belangrijke ontwikkelh
doormaken.':«
SKA, Schoolstraat 2, 3381 AX Giessenbu
t 0184 - 652792, info@psz-spa.
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