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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
De toekomst van de Schakelklas Albrandswaard is de afgelopen maanden diverse keren onderwerp 
van gesprek geweest met de drie schoolbesturen in de gemeente. Op 6 juni jl. zijn over dit onderwerp 
door de fracties  Partij van de Arbeid en Ram-Remijn schriftelijke vragen gesteld. Op 19 juni jl. hebben 
wij u middels een e-mail geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Met deze brief geven 
wij de huidige situatie aan waarmee wij tevens antwoord geven op de door u gestelde vragen. 

 

KERNBOODSCHAP 
Per 1 augustus 2016 stopt de Schakelklas Albrandswaard onderbouw basisonderwijs en wordt nog 
niet gestart met een schakelklas voor de bovenbouw. 

 

TOELICHTING 
Per 1 augustus 2016 stopt het samenwerkingsverband RiBA de uitvoering van de schakelklas voor 
kinderen van 4-7 jaar in Albrandswaard. De drie schoolbesturen basisonderwijs stellen terecht dat zij 
taalondersteuning als hun primaire taak zien. Tegelijkertijd hebben zij om didactische redenen 
besloten de uitvoering van de schakelklas voor 4-7 jarigen niet voort te zetten. Wel hebben zij 
aangegeven een schakelklas voor kinderen van 7-12 jaar te willen starten en deze schakelklas te 
situeren op de Don Bosco school. Door de kinderen op één school in te schrijven kan optimaal gebruik 
gemaakt worden van de  financieringsmogelijkheden van het Rijk. Deze schakelklas zal echter pas 
starten wanneer er voldoende doelgroepkinderen voor de schakelklas zijn, hetgeen volgens de 
schoolbesturen momenteel nog niet het geval is. 
 
De schakelklas is primair een voorziening voor taalondersteuning. Daarnaast blijkt het ook een 
vindplaats voor het vroeg-signaleren van gezins- of gezondheidsproblemen bij de gezinnen van de 
deelnemende kinderen. En is het een instrument om de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling 
van de kinderen te bevorderen.  
Om deze redenen hebben wij de schoolbesturen voorgesteld de huidige schakelklas gedurende het 
schooljaar 2016-2017 in stand te houden. In deze periode zouden we dan de mogelijkheden van 
ondersteuning van de jonge kinderen en de gezinnen buiten schooltijd kunnen onderzoeken. 
Wij hebben aangeboden de financiering van de schakelklas voor het komende schooljaar dan op ons 
te nemen. Dit aanbod hebben wij de schoolbesturen zowel mondeling als middels een brief op 30 juni 
jl. gedaan. 
 
Uit de gesprekken is gebleken dat de schoolbesturen niet willen ingaan op ons voorstel. In concreto 
betekent dit dat zij geen kinderen meer naar een schakelklas onderbouw onder schooltijd zullen 



sturen. Dit betekent dat er bij de schoolbesturen geen draagvlak bestaat voor een schakelklas 
onderbouw zodat wij dit voornemen niet zullen uitvoeren. Op onze brief van 30 juni jl.  hebben wij 
overigens nog geen formele reactie gekregen. 
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen waaronder de mogelijke start van een 
schakelklas voor de bovenbouw. 
 

BIJLAGEN 

Brief “Toekomst schakelklasvoorziening Albrandswaard” aan de schoolbesturen (1109820) 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
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