
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen aan het college van B en W van Albrandswaard 
Van:   Fractie GroenLinks 
Onderwerp: (Tijdelijke) uitbreiding Don Bosco-school 
 

Albrandswaard,14 september 2021 
 
TOELICHTING 
De Don Bosco-school is een grote basisschool in Rhoon. De school groeit en het gebouw is te klein aan het 
worden. Om dit te ondervangen is een tijdelijke uitbreiding in de vorm van twee portocabins noodzakelijk. 
Over deze voorgenomen uitbreiding is op 3-8-21 door twee omwonenden een brief aan de raad gestuurd. 
Ook heeft de EVA-fractie op 9-9-21 raadsvragen gesteld. De portocabins zijn tot op heden nog niet geplaatst. 
 
GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het college. 
 
VRAGEN 
1. Is het college op de hoogte van het feit dat de Don Bosco-school te weinig leslokalen heeft, en dat er 

twee klassen les krijgen in respectievelijk de personeelskamer en het Dalton/handvaardigheidslokaal?  
 

2. De twee bovengenoemde ruimtes zijn -volgens vigerende normen- niet geschikt om onderwijs in te 
geven en dit heeft (mogelijk) weerslag het concentratievermogen en de leerprestaties van de leerlingen. 
Wat vindt het college hiervan? 

 
3. De bezwaren uit de brief van de twee omwonenden (d.d. 3-8-21) zijn met name gericht op de verkeers- 

en parkeersituatie. Een probleem rondom vrijwel alle basisscholen in onze gemeente. De Don 
Boscoschool heeft hier afgelopen schooljaar regelmatig aandacht voor gevraagd in de nieuwsbrief. 
Daarnaast heeft de leerlingenraad geflyerd en zijn er acties met de politie geweest. Maar het blijft 
gedrag van mensen, dat niet direct beïnvloedbaar is. Welke plannen heeft het college om deze situatie 
te verbeteren? 

 
4. De Don Boscoschool plaatst de portocabins bij voorkeur op het openbare parkeerterreintje aan de 

noordkant van de school. Dit parkeerterrein is tegelijkertijd met de bouw van de Don Bosco aangelegd. 
Een andere optie is om de portocabins op het schoolplein te plaatsen. Dit gaat echter ten koste van de 
ruimte om te spelen, en het schoolplein voldoet nu al niet aan de normen van de VNG.1 Welke variant 
voor plaatsing van de portocabins geniet de voorkeur van het college en hoe wordt de speelruimte voor 
leerlingen gegarandeerd? 
 

5. Zijn er ook andere scholen in de gemeente Albrandswaard die (tijdelijke) uitbreiding van huisvesting 
nodig hebben of recent gerealiseerd hebben? Zo ja, hoe is dat proces verlopen in verhouding tot de 
huidige situatie rondom de Don Boscoschool? 

 
6. Deelt het college de mening dat het huisvestingsprobleem van de Don Boscoschool een urgent 

probleem is, waarbij actie noodzakelijk is om goede huisvesting voor Albrandswaardse leerlingen te 
garanderen? Zo ja, hoe gaat het college acteren? 

 
Namens de fractie GroenLinks,  
 
 
J.W.H. Scharink 
fractievoorzitter 

 
1 Volgens de normen van de VNG (bij realisatie van nieuwe basisscholen) dient een schoolplein 3m2 per leerling te bieden, waarbij voor 
een school als de Don Bosco (200+lln) 600m2 het uitgangspunt is. 


