
 
 

NOTITIE  

Aan:   Commissie Samenleving gemeente Haarlem  
Van:   College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep 
Onderwerp: Samenwerking Sterren College Haarlem, de  Paulus Mavo vmbo en de Daaf 

Gelukschool 
Datum: 22 februari 2018  

Ter bespreking  
 

 

Inleiding  

Om het beste onderwijs en ondersteuning te blijven geven, voor nu en in de toekomst, gaan het 

Sterren College Haarlem, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool de krachten bundelen. Vanaf 

schooljaar 2019-2020 verhuizen de leerlingen, docenten en onderwijsondersteuners van de Paulus 

Mavo vmbo en Daaf Gelukschool naar het gebouw van het Sterren College aan het Badmintonpad. 

Om zodoende de sterkste punten van de drie scholen op het gebied van onderwijskwaliteit, 

ondersteuning, aanbod aan vakken te kunnen combineren.  

Voor de leerlingen van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool wordt een herkenbare 

thuisbasis in het schoolgebouw gecreëerd waar de meeste vakken gevolgd gaan worden. Na een 

zorgvuldige voorbereiding zal deze samenwerking geleidelijk uiteindelijk leiden tot één vmbo-school 

met een sterke mavo (tl/gl) en breed beroepsgerichte vmbo. Met kleinschalige passende 

ondersteuning op maat voor elke leerling die dat nodig heeft. 

Er zal einde schooljaar 2018-2019 op de Daaf Gelukschool en de Paulus Mavo vmbo een kleine groep 

leerlingen zijn waarvoor de overstap naar het Badmintonpad wellicht te groot is. Daar houden we 

rekening mee, want speciaal voor deze leerlingen zal zo nodig een kleinschalige voorziening in het 

gebouw aan de Albert Verweijlaan worden gerealiseerd.  

Wat betekent het concreet? 

Meer onderwijskundige en pedagogische ruimte voor meer leerlingen 

- De huidige sterke ondersteuningsstructuur van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool zal 

leidend zijn bij de inrichting van de nieuwe ondersteuningsstructuur op de nieuwe vmbo-school. 

 
- Er komen meer mogelijkheden voor alle leerlingen van de drie scholen om een vmbo-diploma te 

halen. Zo kunnen leerlingen van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool in de bovenbouw 
straks ook uit meer beroepsprofielen kiezen dan alleen Economie en Ondernemen. In het 
gebouw van het Sterren College wordt namelijk al ruimte geboden aan vijf beroepsprofielen: 
Bouwen, Wonen en Interieur;  Groen; Horeca, Bakkerij en Recreatie; Economie en Ondernemen; 



 
 

Zorg en Welzijn. We onderzoeken bovendien de mogelijkheid tot het invoeren van een 
intersectoraal beroepsprofiel: Dienstverlening en Producten. 
 

- Door het ruimere aanbod aan beroepsgerichte programma’s en een grote hoeveelheid 
keuzevakken is het voor de leerlingen mogelijk om een groot deel van hun opleiding zelf samen 
te stellen, passend bij hun interesses en talenten. 

 

- De sterke mavo-opleiding (theoretische leerweg) van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf 
Gelukschool zal zowel onderwijskundig als qua fysieke plek sterk gepositioneerd worden binnen 
de nieuwe vmbo-school. Met goede doorstroommogelijkheden naar de havo én naar het mbo. 
 

- Er komen meer mogelijkheden voor het diplomeren van leerlingen uit het speciaal onderwijs. Zij 
kunnen straks op de nieuwe vmbo-school een aantal vakken van een beroepsgericht profiel 
volgen. 

 
Meer ruimte voor ondersteuning 
 
Een andere belangrijke reden voor de samenwerking in één schoolgebouw is dat sommige scholen te 

vol zijn en niet alle leerlingen kunnen aannemen die ook extra ondersteuning nodig hebben. Tegelijk 

is er in het gebouw aan het Badmintonpad voldoende ruimte en voldoet het aan alle wensen van 

deze tijd, juist ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  

Een en ander betekent dat het schoolgebouw van de Paulus Mavo vmbo aan het Junoplantsoen 

vanaf schooljaar 2019-2020 niet meer nodig is en dus voor andere huisvesting gebruikt kan gaan 

worden. Daar staat tegenover dat het schoolgebouw aan het Badmintonpad ingrijpend verbouwd 

moet worden en daar zal gemeentelijke investering voor nodig zijn.  

Hoe nu verder? 

Het streven is om in schooljaar 2019-2020 met een herkenbare thuisbasis voor de drie scholen te 

starten in het nieuwe schoolgebouw aan het Badmintonpad. Op termijn zal deze samenwerking in 

een gebouw leiden tot één vmbo-school met een sterke mavo en breed beroepsgerichte vmbo.  

De schoolleiding van het Sterren College Haarlem, de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool 

gaan samen met het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep de plannen nu eerst verder 

uitwerken met iedereen die hierbij betrokken is: de schoolteams en medezeggenschapraden en het 

Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland.  

Inmiddels zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen op de drie scholen geïnformeerd over de 

plannen en is de mogelijkheid geboden om met de schoolleiding en het College van Bestuur tijdens 

een ouderavond in gesprek te gaan. In de verdere uitwerking van de plannen worden de ouders 

meegenomen als belangrijke gesprekspartner om zodoende tot het beste onderwijs te komen voor 

iedere leerling.  

 

 


