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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.

Stand van zaken
De maanden december, januari en februari zijn voornamelijk benut voor het ontwerp van het gebouw
en de buitenruimte. In december 2017 presenteerden we het schetsontwerp aan de direct betrokkenen
van de drie scholen. De stuurgroep (bestaande uit onder meer de verantwoordelijke wethouders en
bestuurders van de scholen) stelden het schetsontwerp in januari 2018 vast. Het schetsontwerp is
daarmee een breed gedragen eindresultaat van de eerste gedachten rondom het nieuwe gebouw.
Opvallend is dat de drie betrokken scholen, ieder overigens met hun eigen visie en doelstellingen,
zoveel mogelijk samenwerking en synergie zoeken. Bijvoorbeeld door medegebruik van gymzalen en
praktijkruimten.

Eind januari werd een vervolgstap gezet door in kleine werkgroepen te starten met het voorlopig ontwerp.
Zo zijn er onder meer werkgroepen ‘praktijk’, ‘theorie’ en ‘algemene ruimten en specials’ voor de Pieter
Zeeman en een speciale werkgroep voor sbo de Meie en de Beatrixschool. De wensen van een ieder mee
proberen we zoveel mogelijk mee te nemen in het ontwerp, maar bij elke ontwerpstap kijken we ook
kritisch naar het beschikbare budget ten opzichte van de ramingen die bij het ontwerp horen. Ook nemen
we in het ontwerp zoveel mogelijk de onderwijsvisies van de scholen mee. Hierover lees u verderop meer.

Planning komende maanden
In het voorjaar van 2019 willen we starten met de bouw. Tot aan de zomervakantie 2018 staan de
onderstaande werkzaamheden op de planning:
•
Ontwerptraject: het voorlopig ontwerp wordt in de eerste week van april afgerond. Daarna schakelen
we direct door naar het opstellen van een definitief ontwerp voor de scholen en buitenruimte, waarbij
ook constructeurs, installatie adviseurs en brandweer nauw worden betrokken. Het is de bedoeling
om vlak voor de zomervakantie het definitief ontwerp af te ronden.
•
Bestemmingsplan: om de bouw van de scholen daadwerkelijk mogelijk te maken, moeten we
het bestemmingsplan voor het plangebied wijzigen. Om dat te kunnen doen, worden er diverse
onderzoeken uitgevoerd op het gebied van bodem, archeologie, geluid en natuur. Dat gebeurt in de
eerste helft van 2018, zodat in het najaar de procedure kan starten.
•
Aanbesteding: de aanbesteding van de bouw van de scholen vindt in twee fases plaats. De eerste
fase is een zogenaamde voorselectie, waarbij de gemeente tot doel heeft om circa vijf aannemers
te selecteren op basis van onder meer ervaring met soortgelijke projecten. Deze fase vindt rond de
zomer plaats. Uiteindelijk wordt de daadwerkelijke aanbesteding eind 2018 gestart en kunnen deze
vijf partijen inschrijven op het uitgewerkte ontwerp.

Onderwijsvisie Pieter Zeeman
Met jouw talent vooruit!

De leerling en zijn ontwikkeling staan centraal. Doel van deze ontwikkeling is kwalificatie, subjectivering
en socialisatie. Het onderwijs is doelgericht, toegesneden op de maat van de leerling. Autonomie is een
belangrijke waarde in het leerproces, een leerling wordt geleid naar eigenaarschap van zijn leren. Leren
is een co-creatie van leerling(-en), docenten en onderwijsassistenten. Een docent is vakspecialist en is
deskundig en vaardig op het gebied van didactiek, pedagogiek en coaching. Het onderwijs vindt plaats
binnen en buiten de muren van de school, waar mogelijk in samenwerking met externe partners. De
school is een huiswerkarme school: huiswerk is geen opdracht van de docent maar een keuze van de
leerling om zijn doelen te behalen.
Doelgericht onderwijs houdt in dat:
•
een docent denkt vanuit eindtermen en de route daar naartoe op de maat van de leerling snijdt,
•
een leerling vanuit de eindtermen tussenliggende doelen vaststelt in overleg met zijn vakdocenten
en mentor-coach,
•
een leerling de vastgestelde tussenliggende doelen volgens afspraak moet behalen, voordat hij verder
mag met nieuwe leerdoelen,
•
groepen per leerdoel samengesteld worden.
Een huiswerkarme school is mogelijk, omdat leerlingen overdag op school tijd krijgen om aan hun
onderwijsdoelen te werken. Als een leerling die doelen tijdens schooltijd niet realiseert, kan hij er voor
kiezen om thuis aan deze doelen verder te werken. In de praktijk gebeurt dat bij het nastreven van een
hoge ambitie, ter voorbereiding op toetsen of bij nalatigheid tijdens schooluren.
Bovenstaande is de stip op de horizon. Het is de
ambitie om in augustus 2020, bij de opening van het
nieuwe schoolgebouw, dit onderwijsconcept voor het
middelbaar onderwijs operationeel te hebben. Dat
betekent dat de Pieter Zeeman tweeëneenhalf jaar de
tijd neemt om onderzoek te doen, te ontwikkelen en
te oefenen. Natuurlijk zal de school aan dit onderwijs
blijven werken, ook als het nieuwe schoolgebouw in
gebruik genomen is.

Informatiebijeenkomst voorlopig ontwerp
De afgelopen maanden werkten betrokken partijen hard aan het opstellen van een voorlopig ontwerp
voor de nieuwe school en de buitenruimte. De school krijgt daarmee vorm en bovendien is het voorlopig
ontwerp de basis om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarmee maken we de daadwerkelijke bouw
uiteindelijk mogelijk. Graag willen wij direct betrokkenen, zoals leerlingen, leraren en omwonenden, maar
ook andere belangstellenden informeren over het voorlopig ontwerp van de school en de ruimte erom
heen. Dit doen we op 8 mei van 19.00 – 21.00 uur in de aula van de Pieter Zeeman te Zierikzee. De
presentatie wordt verzorgd door Bureau Bos en na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen, zowel
plenair als individueel.

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 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.

