
Beverwijk, 17 juni 2018 

 

 

 

 

Artikel 41 vragen betreffende: extra lokalen bij De Zeearend 

 

Geacht College, 

 

Onlangs heeft u groen licht gegeven voor het plaatsen van vijf extra leslokalen op de huidige locatie van 

de speciale basisschool De Zeearend, dit ten behoeve van leerlingen van de Antoniusschool Castricum. 

Na deze beslissing heeft SamenBeverwijk verschillende mondelinge en schriftelijke reacties ontvangen 

van (bezorgde) ouders en/of verzorgers die kinderen hebben op de Zeearend. Uit deze reacties hebben 

wij opgemaakt dat de ouders zich niet juist geïnformeerd en betrokken voelen bij de uitbreiding van de 

school. Daarnaast geven de ouders aan dat, met de uitbreiding van de school, de kwaliteit van het 

onderwijs verder onderdruk komt te staan. Hierbij doet SamenBeverwijk de oproep om ouders 

daadwerkelijk te betrekken bij de besluitvorming en aan te sturen op trilaterale bijeenkomsten, ofwel 

bijeenkomsten met ouders en/of verzorgers, school en gemeente. Naast deze oproep heeft 

SamenBeverwijk de onderstaande artikel 41 vragen opgesteld. 

 

1) SamenBeverwijk heeft vernomen dat veel partijen binnen de Beverwijkse gemeenteraad 

burgerparticipatie hoog op de agenda hebben staan. Echter, merken wij dat de participatie 

binnen dit project niet juist verloopt en ouders en/of verzorgers geen stem hebben binnen het 

samenvoegen van de twee eerdergenoemde speciale scholen. Waarom is het, in het kader van 

de gewenste participatie, mogelijk dat er geen trilaterale bijeenkomsten zijn georganiseerd? 

 

2) Voor de leerlingen van De Zeearend is specifieke structuur zeer belangrijk. Hoe gaat de 

gemeente controleren of de nodige structuur gewaarborgd blijft na de samenvoeging?  

 

3) SamenBeverwijk kan de mondelinge en schriftelijke reacties van ouders en/of verzorgers niet 

volledig beantwoorden, maar wij begrijpen wel de gestelde vraagtekens. Gaat de gemeente na 

deze oproep alsnog aansturen op trilaterale bijeenkomsten? 

 

4) Ouders en/of verzorgers van leerlingen van de Zeearend en andere Beverwijkers begrijpen niet 

waarom het schoolgebouw op één minuut loopafstand van de Zeearend december jongstleden 

is gesloopt. Met de bouw van noodlokalen wordt deze actie ervaren als het weggooien van 

gemeenschapsgeld. SamenBeverwijk ervaart het als het ontbreken van visie betreffende 

scholing en de accommodaties hieromtrent. Hoe gaat de gemeente dit soort acties in de 

toekomst voorkomen? 

 

5) In het verleden is gebleken dat het samenvoegen van de eerdergenoemde scholen niet mogelijk 

is, dit aangezien de leerlingen van beide scholen gebaat zijn bij een andere specifieke structuur. 

Waarom is er ondanks deze kennis toch groen licht gegeven voor de extra leslokalen? 

 

SamenBeverwijk verneemt graag de antwoorden op de bovenstaande vragen.  

 

Alvast dank.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alex van Luijn & Ali Bal 

 

Fractie SamenBeverwijk  


