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Na de zomer van 2020 opent op de huidige locatie van de Pieter Zeeman een nieuwe school
haar deuren. In deze nieuwe school worden de Pieter Zeeman, De Meie, De Beatrixschool en
CampusCultura met al haar voorzieningen onder één dak samengebracht. Het clusteren van deze
onderwijsvormen zorgt voor een uniek scholencomplex in Nederland: onderwijs op maat en nabij
thuis. Zo draagt deze voorziening bij aan een goed woonklimaat voor huidige en toekomstige
inwoners van Schouwen-Duiveland en wellicht ook daarbuiten. In deze nieuwsbrief informeren wij
u over de laatste ontwikkelingen van deze nieuwbouw.

Samenwerkingspartners stellen zich voor
Interview gemeente Schouwen-Duiveland

Het is belangrijk voor een anticipeerregio als Schouwen-Duiveland dat er
aantrekkelijke voorzieningen zijn, vooral voor kinderen en jongeren. Momenteel
zijn er ook heel wat kinderen die na het volgen van de basisschool voor een
middelbare school buiten het eiland kiezen. Datzelfde geldt voor kinderen die
niet terecht kunnen in het reguliere basisonderwijs. Dat vind ik ontzettend jammer. Als wethouder onderwijs
wil ik aan iedereen onderwijs op maat kunnen bieden nabij huis.
Ik ben er dan ook trots op dat we een nieuwe school gaan bouwen. Een gebouw met een frisse uitstraling
dat helpt de onderwijsvisies van de scholen in deze tijd goed tot zijn recht te laten komen en daarmee de
talenten van onze kinderen te ontwikkelen.
Ook zie ik kansen in de samenwerking met elkaar, zo kunnen er ruimten gedeeld worden, en zal voor
sommige leerlingen de overgang van het speciaal basisonderwijs naar het middelbaar regulier onderwijs
gemakkelijker gaan, omdat de drie scholen onder een dak ‘samenwonen’.
Daarnaast denk ik dat het voor alle leerlingen goed is om te zien dat er verschillen in de maatschappij zijn,
dat ieder zijn talent heeft en dat we daarmee ook iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik weet ook zeker dat
we dit resultaat met elkaar gaan waarmaken als ik zie hoe positief en constructief er nu al samengewerkt
en nagedacht wordt over de toekomst. We hebben als samenwerkende partijen allemaal hetzelfde doel
voor ogen. Een combinatie van onderwijsvoorzieningen die een bijzondere kwaliteit gaan bieden voor de
kinderen op Schouwen-Duiveland.
Jacqueline van Burg - wethouder

Pieter Zeeman – een school van SG Pieter Zeeman

Schouwen-Duiveland kent één school voor voortgezet onderwijs: Pieter
Zeeman. De school biedt onderwijs aan van Praktijkonderwijs tot Voortgezet
Wetenschappelijk Onderwijs. We willen een school vóór en dóór SchouwenDuiveland zijn. Dat betekent dat alle kinderen van het eiland voor hun opleiding
bij ons terecht kunnen én dat we gebruik maken van partners op het eiland om het onderwijs, in een
contextrijke omgeving te laten plaatsvinden. Het is onze ambitie om hierin te groeien. Dat houdt in dat we
werk maken van uitdagend eigentijds onderwijs passend bij de talenten van onze leerlingen en dat we onze
relaties op het eiland versterken en uitbreiden.
Ons huidige schoolgebouw is oud en aan vervanging toe. Een nieuwe school biedt de kans om het gebouw
dienstbaar te maken aan het onderwijs dat wij willen bieden. Het zal ook een plek worden waar zowel
leerlingen als docenten en andere medewerkers graag zullen zijn, een fijne omgeving. Dat vinden we
belangrijk.
We zullen onder één dak wonen met de Campus Cultura, De Beatrixschool en De Meie (scholen voor speciaal
basisonderwijs). Deze buurschap zien we als toegevoegde waarde voor ons onderwijs en onze leerlingen.
Het gaat dan om doorgaande leerlijnen en ook om het beoefenen van samenleven en persoonlijke vorming.
Zo’n nieuw gebouw staat er niet zo maar. Vanuit Pieter Zeeman zit ik als rector in de projectgroep van de
gemeente, samen met onze algemene directeur bedrijfsvoering van SG Pontes, mw. De Nooijer. Intern
hebben we twee werkgroepen in het leven geroepen, die intensief bezig zijn met een heroriëntatie op
ons onderwijsaanbod. We brengen ook bezoeken aan nieuwe schoolgebouwen verspreid over het
land. Zo doen we ideeën op, horen en ervaren we wat werkt en ook wat niet. We zetten alle zeilen bij
om toekomstbestendig voortgezet onderwijs te bieden op Schouwen-Duiveland, in een inspirerende
omgeving, in een mooi gebouw.
Peter van der Gaag - Rector Pieter Zeeman

SBO de Meie – een school van stichting Obase

De Meie is een school voor speciaal basisonderwijs. Op onze school vangen wij
kinderen op die niet verder kunnen in het reguliere basisonderwijs. Leerlingen
volgen bij ons een individueel programma en doen alle dingen die ze op een
reguliere basisschool ook doen in kleinere groepen. In heel veel opzichten zijn wij niet anders dan de
basisschool in de buurt. Wel krijgt elk kind die speciale zorg waar hij of zij behoefte aan heeft.
Ons uitgangspunt is dat iedere leerling een uniek individu is, met zijn eigen manier van ontplooien. Dit
betekent dat we de maat vinden die bij leerlingen past, zodat zij zich op een prettige manier, gemotiveerd,
maximaal kunnen ontwikkelen. Maatwerk is bedoeld voor iedere leerling. Dat houdt in dat wij als school
expliciet kijken naar de manier waarop leerlingen de leerstof verwerken en dat wij hierop afstemmen: op
weg naar zelfredzaamheid in de maatschappij.
Wij zijn een school die specialisten in huis heeft om kinderen, die extra zorg nodig hebben, verder te helpen
op de gebieden waar ze eerder in hun ontwikkeling gestagneerd zijn. Hiervoor hebben wij binnen ons
team een orthopedagoog, logopedist, vakleerkracht lichamelijke opvoeding en fysiotherapeut. Daarnaast
zijn onze leerkrachten in het bezit van een opleiding gericht op gedrag- en leerproblemen.
Gemiddeld gaat 75% van onze kinderen naar het reguliere voortgezet onderwijs. Door in de toekomst
samen een gebouw te delen, zal de overgang voor onze leerlingen makkelijker worden.
Ingrid Bijlsma – locatiedirecteur SBO De Meie

De Beatrixschool - school voor speciaal onderwijs

De Beatrixschool is een kleine school voor speciaal onderwijs op SchouwenDuiveland. Op onze school zitten leerlingen met een verstandelijke beperking.
Deze leerlingen krijgen een persoonlijk onderwijs aanbod door specifiek opgeleid
personeel. We werken aan ieders persoonlijk ontwikkelingsperspectief om zo goed mogelijk uit te kunnen
stromen als de leerling de school verlaat. Daarbij werken we nauw samen met ouders/verzorgers, een team
van deskundigen en natuurlijk de leerlingen zelf. Een aantal leerlingen zullen (vanaf hun 18e) uitstromen
richting arbeidsmatige dagbesteding en anderen richting arbeid.

Deze leerlingen ontwikkelen zich het beste in een omgeving, die aansluit bij hun onderwijsbehoeften, zoals
veiligheid, voorspelbaarheid, maar ook uitdaging en brede ontwikkelingsmogelijkheden. Kansen bieden
voor de toekomst staat erg hoog in ons vaandel.
Al vele jaren zien we als school uit naar het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. We zullen er dan
ook alles aan doen om vanuit de meerwaarde van de samenwerking met De Meie en Pieter Zeeman er een
geslaagd project van te maken voor het hele eiland. Samen leren en samen leven, dat ons perspectief!
Namens alle betrokkenen van De Beatrixschool, Hans Willemstein, directeur.

Bureau Bos

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft ons gevraagd om alle aspecten van
het bouwproces tot aan de aanbesteding (het kiezen van de partijen voor de
realisatie) in te vullen.

Bureau Bos uit Baarn is een integraal en maatschappelijk betrokken bureau met als motto samen creëren
we meer. Communiceren en verbinden zien we als de basis voor de co-creatie. Samen met alle betrokkenen
realiseren we een thuis voor de gebruikers en een visitekaartje voor Schouwen-Duiveland. In deze opgave
ontzorgen wij de opdrachtgever door met een breed team van specialisten samen te werken aan het
ontwerp.

Waarom nieuwbouw?
In de Strategische Visie van de gemeente Schouwen-Duiveland staat nadrukkelijk dat de gemeente een
school voor voortgezet onderwijs wil behouden.

Andere huisvestiging noodzakelijk

Het huidige schoolgebouw van de Pieter Zeeman heeft al
langere tijd een ruimteoverschot en daardoor een structureel
begrotingstekort op de financiën die gereserveerd zijn om het
gebouw in goede kwaliteit te houden.
Uit het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige
huisvesting van de Pieter Zeeman is duidelijk geworden dat het
ruimteoverschot niet alleen ontstaat door het aantal lokalen,
maar ook door de grootte, de bijbehorende ondersteunende
ruimtes en wandelgangen. De komende jaren moesten er,
gezien de ouderdom van het gebouw (35 jaar), substantiële
investeringen worden gedaan om de bouwtechnische kwaliteit
van het gebouw te waarborgen.

goed en
realistisch
voorzieningenniveau

Prognoses voorspellen dat de school de komende jaren een leerlingendaling wacht, waardoor de bijdragen
uit het Rijk nog verder dalen. Deze daling van de inkomsten, de huidige kosten en de noodzakelijke
onderhoudsinvesteringen veroorzaken bezuinigingen op de inhoud en kwaliteit van het onderwijs, terwijl
kwaliteit cruciaal is voor het behoud van voortgezet onderwijs op het eiland. Ook De Beatrixschool als De
Meie kampen met een huisvestingsprobleem. De Beatrixschool heeft vooral te maken met hoge lasten aan
het pand aan het Jannewekken en voor De Meie geldt dat de kwaliteit van het huidige gebouw aan de
Grachtweg onvoldoende is om goed onderwijs te kunnen verzorgen
Op basis van een haalbaarheidsonderzoek, en gezien het belang van de onderwijsvoorzieningen, heeft de
gemeenteraad gekozen voor nieuwbouw van de Pieter Zeeman, inclusief De Beatrixschool en De Meie.

Samen werken aan een nieuwe school
We zijn van start! Op 10 oktober is een grote groep toekomstige gebruikers en overige belanghebbenden gestart met het
nieuwbouw project Pieter Zeeman Pieter Zeeman, De Beatrixschool en De Meie.
In een traject van vier bijeenkomsten is het de bedoeling uitgangspunten voor het ontwerp van de binnenzijde van de
school te verzamelen: vragen en luisteren. Deze ‘bouwstenen’
gebruiken we, naast verplichtingen uit wet- en regelgeving,
om een zo mooi, functioneel en duurzaam mogelijk ontwerp
te maken.
Tijdens deze eerste dag namen we een kijkje in de keuken bij
andere, net nieuw gebouwde scholen. De ervaringen van de
gebruikers van die nieuwe scholen gebruiken we eveneens als
aandachtspunten voor onze eigen ontwerpfase. Verder is er gepraat over de gedroomde dag van een leerling op de nieuwe school: wat heeft hij nodig, hoe is zijn dag
georganiseerd? Hiervoor hadden alle aanwezigen ter voorbereiding een verhaal geschreven, denkend aan
zijn of haar leerling. Een zinvolle eerste ontmoeting, op 8 november heeft dit een vervolg gekregen. In de
volgende nieuwsbrief komen we daar op terug.

Passage leerkracht OBS De Meie:

‘’Ik zou het fijn vinden als ze straks
ook buiten lesuren op school
kunnen werken en nog vragen
kunnen stellen als ze er niet
uitkomen’’.

Passage ouder Pieter Zeeman:

“Ik verheug me op een moderne
school met veel ruimte, frisse
lucht en licht.”

Ideeën voor de nieuwe school?

Hebt u ideeën of wensen of ziet u juist kansen of kwesties die aandacht
verdienen in het nieuwe gebouw voor de Pieter Zeeman, De Meie en De
Beatrixschool? Laat het ons dan weten. U kunt mailen naar:
redactie@bureaubos.nl.

Stand van zaken
De afgelopen maanden zijn er door de gemeente diverse voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd voor de ontwerpwerkzaamheden van het
nieuwe schoolgebouw en de buitenruimte.

Welke partijen doen er mee?

We zijn begonnen met een inventarisatie van alle partijen, die belang hebben bij of interesse hebben in
de ontwikkeling van het gebouw. Dat lijstje loopt uiteen van leerlingen en medezeggenschapraden van
scholen tot omwonenden en maatschappelijke organisaties. Op basis van deze inventarisatie hebben we
een projectplan met een communicatieagenda opgesteld. Deze nieuwsbrief is een van de uitvloeisels van
de communicatieagenda.

Inventarisatie randvoorwaarden gebouwen en gebied

De gemeente en Bureau Bos hebben een eerste aanzet gemaakt voor een zogenaamde ‘stedenbouwkundige’
analyse van het plangebied. Op basis van onder meer de structuur van het huidige terrein en diverse
beleidsdocumenten over Zierikzee. Deze analyse heeft als doel een aantal basale randvoorwaarden op te
stellen voor het toekomstige gebouw en de inrichting van de buitenruimte. Dit zijn kaders die voor de
verdere uitwerking van de plannen nodig zijn.

Onderzoeken

Daarnaast hebben we onlangs diverse onderzoeken laten uitvoeren in het gebied om in 2018 een aanpassing

van het bestemmingsplan mogelijk te maken. De uitkomsten van deze onderzoeken nemen we mee als we
het bestemmingsplan gaan aanpassen. Qua archeologie en bodem zijn er nauwelijks aandachtspunten.
Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat we nader onderzoek moeten doen naar verblijfsplaatsen voor
vleermuizen. Het geluidsonderzoek loopt nog.

Meedenken/inspraak in het proces
Op dit moment werken medewerkers en betrokkenen van de scholen, gemeente, Campus Cultura en
enkele andere organisaties aan een schetsontwerp voor het de binnenzijde van het nieuwe schoolgebouw,
namelijk de diverse soorten ruimten. Tevens heeft de gemeente dus enkele onderzoeken uitgevoerd in
het kader van een ruimtelijke procedure en lopen er nog enkele onderzoeken. Zodra er een concreter
ontwerp is voor zowel het schoolgebouw als de buitenruimte en meer inzicht in de start van de ruimtelijke
procedure, dan organiseert de gemeente voor een ieder die interesse heeft in het project, van leerling tot
omwonende en van bibliotheekbezoekers tot winkeliers aan het Haringvlietplein. De gemeente informeert
hierover tijdig en actief.

Planning
De totale ontwikkeling van de nieuwbouw neemt ongeveer drie jaren in beslag. We starten met een
uitgebreid ontwerp, dat we uiteindelijk begin 2019 ‘op de markt’ zetten en aanbesteden. Tussendoor
wijzigen we het bestemmingsplan om het bouwvlak ook ruimtelijk mogelijk te maken. Naar verwachting
heeft de bouwer ruim een jaar nodig om het gebouw neer te zetten, waarna de scholen na de zomer van
2020 kunnen starten met het aanbieden van onderwijs. Tijdens de bouwfase blijft de Pieter Zeeman Pieter
Zeeman in principe gewoon onderwijs geven op de huidige locatie. Dat geldt ook voor de andere twee
scholen. Schematisch ziet de planning er als volgt uit:

Ontwerp Ruimtelijke procedure Aanbesteding Uitvoering

Ontwerp
Oktober tot en met december 2017
:
Januari tot en met april 2018
:
April tot en met juli 2018
:
Juli tot en met november 2018
:
November 2018 tot en met maart 2019 :

programma van eisen/schetsontwerp
voorlopig ontwerp
definitief ontwerp
technisch ontwerp
uitvoeringsontwerp

Ruimtelijke procedure
2018: wijziging bestemmingsplan
Aanbesteding
Januari tot en met april 2018 : voorselectie aannemers
Januari tot en met maart 2019 : aanbesteding werk (aannemers)
Uitvoering
Maart tot en met mei 2019 : voorbereiding
Mei 2019 tot en met juli 2020 : bouw

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland met bijdragen van haar
partners: Pieter Zeeman, De Beatrixschool, De Meie en Bureau Bos.
De nieuwsbrief verschijnt ongeveer acht keer tot aan de afronding van het project.

Op de hoogte blijven

Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer vier keer per jaar. Voor actuele berichtgeving over de
ontwikkeling en achtergrondinformatie verwijzen wij u naar onze website http://programmazierikzee.
nl/

Vragen en informatie

Als u vragen heeft of informatie wilt over het project of vragen heeft over de inhoud van deze
nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met Ricardo de Winter, werkzaam bij de gemeente
Schouwen-Duiveland en projectleider. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 442.

