
 

 

Haarlem, 30 november 2020 

 

Geachte heer Huiberts, heer Post, 

Vanmorgen hebben wij overleg gevoerd met de heer J. Botter, de heer H. Lelieveld en  

mevrouw C. Laan over de huisvesting van de ISK aan de Schoterstraat, en de mogelijkheden van een 

alternatieve locatie in Haarlem en omgeving.  

Team ISK heeft een korte inleiding gegeven over de afgelopen periode. Het gebouw Schoterstraat is 

in maart/april 2020 aangewezen als toekomstige locatie voor de ISK. Team ISK heeft nadat het 

gebouw leeg was opgeleverd, haar zorgen en bezwaren mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt 

aan de directie van het Spaarne College en het College van Bestuur Dunamare. Omdat deze zorgen 

en bezwaren niet zijn gehoord, heeft Team ISK contact gezocht met de gemeente Haarlem.   

De heer Botter kon zich voorstellen dat er vanuit Team ISK zorgen zijn omtrent deze locatie, en gaf 

aan dat de problematiek intern moet worden opgelost (Dunamare – Spaarne College – ISK Haarlem). 

Hij gaf aan wel begrip te hebben voor onze situatie, omdat het geen goede zaak is dat het leerproces 

van de leerlingen door verhuizingen weer wordt verstoord.  

 

De heer Botter kon zich niet vinden in de bezwaren van de ISK met betrekking tot de sociaal-onveilige 

omgeving Schoterstraat. De gemeente heeft reeds geïnvesteerd in de buurt. Team ISK ziet dit -zoals 

bekend- anders.    

 

Tot slot gaf de heer Botter aan dat er op locatie Schoterstraat geen grote verbouwing is gepland. Het 

opknappen van het gebouw omvat schilderwerk, stucadoorswerkzaamheden, verhogen balustrade. 

Het luchtventilatiesysteem voldoet niet, maar zal niet worden aangepast.   

De heer Botter is bereid om mee te denken over een alternatieve locatie voor de ISK in de toekomst, 

op basis van een verzoek door het College van Bestuur van Dunamare.  

Wij verzoeken u daarom nogmaals om namens Dunamare in gesprek te gaan met de gemeente over 

een alternatieve locatie voor de ISK. Onze zorgen en bezwaren omtrent het gebouw en de omgeving 

blijven onverminderd groot.  

Wij vernemen graag uw reactie.  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Team ISK, 

Marianne Scheele  

 


