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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Op 16 december 2019 is de motie ”onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs” unaniem door uw
raad aangenomen. Hiermee heeft u het college opgeroepen om:
- Zo spoedig mogelijk een alternatieve locatie voor bewegingsonderwijs te realiseren, zodat er
uiterlijk met ingang van week 2 in 2020 weer door alle scholen bewegingsonderwijs kan
worden gegeven 9tot en met het einde van de heiwerkzaamheden aan de Stationsstraat en/of
de oplevering van de gymzaal in het park van Rhoon)
- Deze alternatieve locatie met de directies van de betreffende scholen te bespreken en samen
met hen afspraken te maken over de indeling en het vervoer.
Op 17 december hebben wij, voor een inventarisatie, contact gehad met de vier basis scholen die
gebruik maken van de sporthal Rhoon. Dit is inclusief de gebruikers van de gymzaal in het park van
Rhoon. De kerstvakantie is gebruikt om alternatieven te zoeken voor alle bewegingslessen.
Omdat de beschikbaarheid van de sporthal een relatie heeft met de heiwerkzaamheden van het huis
van Albrandswaard trekken de wethouders Heezen en van Ginkel hierbij gezamenlijk op.
KERNBOODSCHAP

Aan de scholen die gebruik maken van de sporthal Rhoon is alternatieve accommodatie voor
bewegingsonderwijs geboden. De scholen kiezen, uit organisatorische overwegingen van de scholen
zelf, niet voor de geboden alternatieven maar voor een eenmalige activiteit met de gehele school.
TOELICHTING
Aan de vier scholen is gevraagd of zij gebruik willen maken van een alternatief voor de lessen
bewegingsonderwijs in de periode tot de sporthal Rhoon weer gebruikt kan worden.
De Don Boscoschool en OBS Rhoon wilden graag een alternatief voor de bewegingslessen.
De Julianaschool en OBS Valckesteyn gaven aan dat zij het voor deze korte periode zelf oplossen.
Voor de bewegingslessen voor de Don Boscoschool en OBS Rhoon locatie de Overkant zijn
alternatieven gevonden bij sportvereniging WCR, Sammy’s zwemschool en sportschool van Gameren.
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Hiermee zouden alle bewegingslessen voor de Don Boscoschool en OBS Rhoon locatie de Overkant
opgevangen kunnen worden. Dit voorstel is op vrijdag 3 januari 2020 aan de scholen voorgelegd.
Scholen maken geen gebruik van geboden alternatieven
Op dinsdag 7 januari 2020 hebben wij van zowel de Don Boscoschool als van OBS Rhoon locatie de
Overkant te horen gekregen dat zij geen gebruik wilden maken van de geboden alternatieven voor het
bewegingsonderwijs. Zij geven hun bewegingslessen nu in de speelzaal en op het schoolplein.
Eenmalige tegemoetkoming
Het college heeft besloten aan alle vier de scholen, omdat zij de sporthal niet kunnen gebruiken,
éénmalig een bedrag te schenken waarmee zij met de leerlingen een bewegingsactiviteit kunnen
doen. Bv. naar een ijsbaan. Voor het eenmalige bedrag is dekking gevonden binnen de begroting.
CONSEQUENTIES
Geen. De leerlingen hebben op dit moment geen bewegingsonderwijs in een gymzaal of sporthal
maar de scholen verzorgen wel alternatieven voor het bewegen van de kinderen in de speelzalen en
op de schoolpleinen.
VERVOLG
Met de kennis van nu zullen de heiwerkzaamheden eind januari 2020 zijn afgerond. Om nog meer
zekerheid te bieden dat de heiwerkzaamheden op tijd af zijn wordt het heiproces geoptimaliseerd
waardoor er meer palen per week geslagen kunnen worden. De scholen kunnen vanaf 1 februari 2020
weer gebruik maken van de sporthal Rhoon.
Het college ziet de motie “onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs” als afgedaan
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