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Onderstaande informatie bevat twee emails van de heer van Strien die gezonden 
zijn aan de gemeenteraad.

Verzonden: 22 september 2014
Onderwerp: Aanvullende informatie Uitstellen agendapunt 7 Sport- en 
Ontspanningsaccomodaties

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het bestuur van SOPOA kan zich voorstellen dat onderstaande mail de vraag 
oproept op welke wijze 
het bestuur betrokken is geweest bij de totstandkoming van onderhavig voorstel. 
Zoals u weet is het 
huidige bestuur op 24 februari van dit jaar door u benoemd en aan de slag 
gegaan. Het bestuur heeft 
twee kennismakingsoverleggen gehad met toenmalig wethouder mevrouw Rombout en de
huidige 
wethouder Van Wolfswinkel. Daarbij is een aantal dossiers behandeld, zoals 
sluiting en afhandeling 
Molendijk 2-A en verwijderen portocabins en herinrichting schoolplein 
Valckesteyn Noord. In geen van 
beide gesprekken is onderhavig dossier aan de orde gekomen met de gevolgen voor 
het 
gymnastiekonderwijs van drie locaties van SOPOA. Dat overleg wil het bestuur 
graag alsnog in een 
constructieve sfeer voeren. Op de genoemde twee dossiers hebben het bestuur en 
wethouder Van 
Wolfswinkel resultaten behaald die wederzijds tevreden stemmen. Het bestuur van 
SOPOA heeft dan 
ook vertrouwen in een goede oplossing voor alle partijen. 
Dat de Sporthal in Rhoon gesloopt gaat worden staat niet in de stukken. Maar de 
oplegnotitie spreekt 
van toekomstige overcapaciteit. Daarnaast worden de middelen voor onderhoud aan 
de sporthal 
grotendeels bevroren. Dit betekent dat over een paar jaar – bij uitvoering van 
onderhavig voorstel – de 
sporthal minder nodig is en veel duurder wordt om nog in gebruik te houden. 
Terwijl deze op 
waardevolle grond staat. Een scenario van sluiting, sloop en grondverkoop is dan
een logisch vervolg.
Zoals u weet mogen locaties waar bewegingsonderwijs wordt gegeven zich maximaal 
1 km van de 
schoollocatie bevinden. Er bestaat bij het bestuur van SOPOA twijfel of aan deze
eis voldaan wordt in 
onderstaand scenario. Die twijfel komt nog bij de zorgen van het bestuur over de
veiligheid van de 
kinderen zoals hieronder beschreven.
Ik ga er vanuit dat u deze aanvullende informatie op prijs stelt.
Met vriendelijke groet,
 
 
Giel van Strien
Voorzitter Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Albrandswaard
 
(t) 06 28 57 52 35
(e) giel@passionatebulkboek.nl

 

Verzonden: zondag 21 september 2014 10:47 

Onderwerp: Uitstellen agendapunt 7 Sport- en Ontspanningsaccomodaties

Geachte leden van de gemeenteraad, Geacht College van B en W,
 
Hierbij verzoekt het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
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Albrandswaard (SOPOA) u om 
uw agendapunt 7 Sport- en ontspanningsaccommodaties van de 
gemeenteraadsvergadering van 22 
september a.s. te verdagen en met ons in overleg te treden inzake de toekomst 
van het 
gymnastiekonderwijs en het daarmee samenhangende leerlingenvervoer naar de 
sportlocaties.
 
Het voorstel dat er nu ligt heeft grote nadelige gevolgen voor drie van de vier 
locaties van SOPOA, te 
weten Valckesteyn Zuid, Valckesteyn Noord en De Overkant. Voor de locaties 
Valckesteyn Noord en 
Zuid is het plan dat alleen de onderbouw naar de Brinkhoeve zal gaan om te 
gymmen en de 
bovenbouw zou naar het veel verderop gelegen Deltaterrein moeten gaan. Voor de 
locaties 
Valckesteyn Noord wordt deze afstand nog groter en zouden hele groepen kleine 
kinderen de 
verkeersgevaarlijke Groene Kruisweg moeten gaan oversteken. 
Doordat de sporthal in Rhoon gesloopt gaat worden kunnen de kinderen van De 
Overkant hier geen 
gebruik meer van maken en moeten zij uitwijken naar een veel verder gelegen 
locatie aan de andere 
zijde van de Groene Kruisweg. Al een jaar geleden is er vanuit diverse 
geledingen van SOPOA, 
waaronder de meerscholen directeur, adjunct-directeur De Overkant en 
leerkrachten, aangegeven dat 
deze problemen zullen ontstaan bij dit voorstel en dit ingrijpende nadelige 
gevolgen heeft voor het 
primair onderwijs in Albrandswaard.
 
In dit kader willen wij u er op wijzen dat de verplichting tot 
bewegingsonderwijs wettelijk is vastgelegd, 
evenals als de verantwoordelijkheid van de gemeente om er voor te zorgen dat de 
locaties waar het 
onderwijs plaatsvindt - dus ook het bewegingsonderwijs - op een goede en veilige
manier bereikbaar 
zijn. Daarnaast is de Wet op het Primair Onderwijs en het beleid van de gemeente
Albrandswaard 
erop gericht om tot zo’n hoog mogelijk kwalitatief onderwijs te komen. Het 
besluit zoals dat nu voor u 
ligt is op een aantal onderdelen in strijd met het voorgaande:
 
1) De lestijd van andere vakken zal door de grotere reisafstanden af gaan 
nemen binnen drie 
locaties van SOPOA. Verschillende docenten hebben al berekeningen gemaakt 
hoeveel tijd dit 
per week per groep kan gaan kosten en dit zal hoe dan ook ten koste gaan van de 
kwaliteit van 
het openbaar primair onderwijs in Albrandswaard. Leerlingen zullen door een 
substantiële 
toename van de verplaatsingstijd onder andere minder kunnen rekenen en 
taalonderwijs 
genieten. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van de gemeenteraad van 
Albrandswaard, die nota 
bene als toezichthouder fungeert van SOPOA, waarbij u de kwaliteit van het 
openbaar onderwijs 
in Albrandswaard bewaakt. Maar in deze variant van het voorstel gaat u zelf die 
kwaliteit 
verlagen.
2) Er zullen aanzienlijk meer risicovolle verkeersbewegingen door grote 
groepen leerlingen afgelegd 
moeten gaan worden, met het gevaar van persoonlijke ongelukken. Daarbij gaat het
om de 
talloze keren dat de drukke Groene Kruisweg – ook door de allerkleinsten – 
overgestoken zal 
gaan worden, maar ook om de reis naar het Deltaterrein van leerlingen van de 
bovenbouw van 
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Valckesteyn. Een besluit van de gemeenteraad dat meer onveiligheid voor kinderen
veroorzaakt, 
kan toch niet uw bedoeling zijn?
 
Mocht het besluit onverhoopt in ongewijzigde vorm worden aangenomen dan zal het 
bestuur van 
SOPOA vanwege de kwaliteitscontinuering en veiligheid moeten besluiten om 
vervoer in te gaan 
zetten naar de nieuwe gymlocaties. Voor de kosten hiervan zal SOPOA conform 
Artikel 4 “Kosten van 
leerlingenvervoer” in de Wet op het Primair Onderwijs een beroep doen op de 
financiële middelen van 
de gemeente Albrandswaard. In de stukken voor de raadsvergadering heeft het 
bestuur van SOPOA 
hier geen indicatie van de kosten voor teruggezien, maar aangezien veel groepen 
tweemaal per week 
gymles hebben, gaat het hier om substantiële bedragen op jaarbasis. 
Mocht u eventueel twijfelen aan de rechtmatigheid van dit argument dan wil het 
bestuur van SOPOA u 
meegeven dat er reeds een huidige situatie bestaat. Aan die huidige situatie 
wordt nu door de 
gemeente Albrandswaard eenzijdig een einde gemaakt. Het is niet de wens van het 
bestuur van 
SOPOA om een nog niet zo oude sporthal in Rhoon te slopen. Door doelbewust goed 
functionerende 
gymlocaties te sluiten, zal de gemeente Albrandswaard voor de financiële 
consequenties moeten 
opdraaien.
 Een tweede actie van het bestuur is dat het in overleg zal treden met het 
Ministerie van OC en W. 
Zeer recent nog heeft bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie van het ministerie met 
goed gevolg de 
situatie bij OBS Valckesteyn geïnventariseerd. Maar hoe zal het bestuur om 
moeten gaan met een 
besluit van de gemeenteraad dat deze positieve beoordeling de toekomst onder 
druk kan gaan zetten 
vanwege het feit dat er minder tijd besteed kan worden aan andere verplichte 
vakken, zoals rekenen, 
taal en wereldoriëntatie..
 
Het bestuur van SOPOA is zich ervan bewust dat dit raadsbesluit meer zaken raakt
dan alleen die van 
de schoolgymnastiek/bewegingsonderwijs. Maar het één hoeft het ander niet uit te
sluiten. Het enige 
dat het bestuur u voor dit moment vraagt is om de behandeling van dit agendapunt
uit te stellen en in 
overleg met ons te treden.
 
Ik zie uit naar uw reactie. Ik ben zowel zondag als maandag bereikbaar op 06 28 
57 52 35.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Giel van Strien
Voorzitter Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Albrandswaard
 
(t) 06 28 57 52 35
(e) giel@passionatebulkboek.nl
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