
 

           28-10-2022 

Geachte mevr. Stokroos, 

Hierbij de antwoorden (met onderbouwing) vanuit CBS De Parel op de gestelde vragen m.b.t. het 

onderzoek wat de voor- en nadelen zijn van het realiseren van een Kindcentrum in het 

centrumgebied vs. De Ruitershorn locatie. 

Vraag 1; Vindt u het belangrijk dat de gymzaal naast het Kindcentrum staat? Kunt u dat 
onderbouwen? 
 
Vanuit de inzet van effectieve leertijd zou het uiteraard fijn zijn als er een gymzaal naast de school 
staat. Het heen en weer lopen van en naar de gymzaal kost ons nu namelijk extra tijd, helemaal de 
jongere groepen. Als we kijken naar de locatie in het centrum van Muntendam dan kan dit ook 
gerealiseerd worden.  
Uiteindelijk weegt dit punt niet zo zwaar als dit betekent dat we ook op een locatie kunnen bouwen 
waarbij de plek meer ruimte geeft voor de te bouwen scholen. Ruimte in de zin van een schoolplein, 
genoeg groen rondom de school en genoeg parkeergelegenheid. De gymzaal bij de Menterne ligt 
vanaf de plek Ruitershorn even ver. Het is de vraag of de locatie in het centrum groot genoeg is voor 
al deze wensen die passend zijn bij 2 basisscholen.  
 

Vraag 2; Kunt u aangeven op welke locatie de verkeersveiligheid volgens u beter gerealiseerd kan 
worden, in het centrum of op De Ruitershorn? Kunt u dat onderbouwen? 
 
De locatie in het centrum is best krap. Helemaal met de basisvoorwaarden die passen bij een school: 

schoolplein, voldoende ruimte voor de school zelf. In het huidige plan komen er ook nog woningen 

extra bij. Dit maakt de plek erg krap. De locatie ligt op dit moment al bij een druk kruispunt. Dit zal 

met 2 bassischolen met meer dan 300 leerlingen er niet rustiger op worden. Ook al zullen we 

uiteraard wensen dat alle leerlingen lopend en/of fietsend naar school komen. Daarnaast komt er 

ook een BSO/Peuterspeelzaal bij met kinderen die gehaald en gebracht gaan worden. 

De plek bij de Ruitershorn oogt ruimer. Al zou het wel fijn zijn als de scholen op de huidige locatie 
(waar nu parkeergelegenheid gerealiseerd is en gras) gebouwd kunnen worden en de 
parkeergelegenheid op de locatie van de huidige basisschool Menterhorn komt. Dit zal maken dat er 
een veilige verkeerssituatie ontstaat waarbij er ook voldoende ruimte rondom de scholen ontstaat en 
leerlingen niet direct in contact komen met de aangrenzende weg. De wegen die er nu liggen zijn op 
dit moment ook minder druk t.o.v. de wegen rondom het centrum. Hier komt al het verkeer bij 
elkaar.  Uiteraard verwachten wij dat er een verkeersdeskundige direct vanaf de start erbij betrokken 
wordt, zodat de verkeerssituatie direct binnen het nieuwbouwplan meegenomen wordt. Vanuit 
zijn/haar kennis en kunde kan er beter naar gekeken worden. Onze expertise ligt hier niet. 
  
Vraag 3; Kijkend naar het eerdere vlekkenplan, waar het Kindcentrum onder één dak zou komen met 
o.a. dorpshuisfuncties en waar synergie tussen deze functies gerealiseerd kan worden, de situatie van 
de gymzaal en de situatie rondom de verkeersveiligheid, naar welke locatie gaat uw voorkeur dan uit; 
het centrum of De Ruitershorn? Kunt u dat onderbouwen? 
Als u de antwoorden bij vraag 1 en 2 leest kunt u hieruit op maken dat onze voorkeur uit gaat naar 

de Ruitershorn. Wel is er een grote wens dat er vanuit de gemeente een speellokaal in de scholen 

gerealiseerd wordt. Het liefst een speellokaal die ook ingezet kan worden als gymlokaal (voor groep 

1-4). In het verleden is helaas de extra sporthal op de plek Ruitershorn weggehaald. Achteraf gezien 

had dit een mooie aanvulling kunnen zijn voor de basisscholen. Verdere samenwerking met het 

dorpshuis zien wij niet direct als een noodzakelijke meerwaarde voor het onderwijsproces. Wij zijn 



 

nieuwsgierig of de huidige locatie van OBS Menterhorn mogelijk ook ingezet kan worden bij de 

realisatie van een veilige verkeerssituatie. Als er voor de plek van de Ruitershorn gekozen wordt met 

hierop een gebouw waarin de 2 basisscholen en kinderopvang/peuterspeelzaal een plek krijgen dan 

is dit een heel mooi Kindcentrum voor alle kinderen van Muntendam e.o.  

Resumé als er een speellokaal voor groep 1-4 komt, dan heeft de locatie op de Ruitershorn onze 

absolute voorkeur.  

 

 Met een hartelijke groet, 

 

Namen de Medezeggenschapsraad & Schoolcommissie CBS De Parel en het team van CBS De Parel 


