
 

 
 
 
Haarlem, 7 december 2020 
 
 
Betreft: Uitstel verhuizing ISK Haarlem 
 
 
Geachte dames en heren,  
 
Het gebouw Schoterstraat is door de Dunamare Onderwijsgroep en de gemeente Haarlem 
toegewezen aan de ISK Haarlem. Hierbij vragen wij u de voorgenomen verhuizing van de ISK vanuit de 
voormalige Paulus Mavo aan het Junoplantsoen – eind december ’20 - naar de Schoterstraat uit te 
stellen. Dat geeft alle partijen voldoende tijd om naar een geschikte alternatieve locatie op zoek te 
gaan.   
 
In de afgelopen periode hebben we door middel van diverse gesprekken en correspondentie onze 
bezwaren en zorgen omtrent het gebouw Schoterstraat en de locatie, kenbaar gemaakt aan de 
betrokken partijen, de Dunamare Onderwijsgroep en de gemeente. Een overzicht:   
 
(1) Gebouw te klein 
Vanwege een groeiend leerlingenaantal, ingezet vanaf de start van het schooljaar, is het gebouw qua 
ruimte en mogelijkheden te klein. In september ’20 zijn wij gestart met 7 klassen, vanaf oktober ’20 
zijn er 8 klassen en in het voorjaar ‘21 starten wij met een 9e klas. Momenteel volgen 120 leerlingen 
met 29 nationaliteiten onderwijs op de ISK. Dit schooljaar zal het leerlingenaantal uitgroeien naar 130-
150 leerlingen (in lijn met de cijfers van de afgelopen 3 jaar).  
 
In het gebouw zijn er te weinig lokalen voor alle mentorgroepen, vaklokalen zijn niet beschikbaar, de 
pauzeruimte voor de leerlingen is veel te krap (en heeft slechts een in-en uitgang!), wat zorgt voor 
onveilige situaties. Er zijn onvoldoende (tot geen) kantoorruimtes voor de medewerkers. Om alle 
leerlingen en medewerkers te kunnen huisvesten moet worden uitgegaan van een zeer hoge 
bezettingsgraad en vinden noodgedwongen voortdurend bewegingen van leerlingen en medewerkers 
plaats. Absoluut onwenselijk, zeker in deze periode waarin corona nog steeds een bedreiging vormt.   
 
(2) Sociale veiligheid  
De omgeving waarin het gebouw zich bevindt is ongeschikt voor minderjarige leerlingen. De sociale 
veiligheid is niet te waarborgen. Op de hoek, op 30 meter van de school, staat de eerste coffeeshop. 
De twee andere coffeeshops bevinden zich in een straal van 150 meter van de school, evenals diverse 
hangplekken voor jongeren. Het gebied is bij de gemeente bekend door de ondermijnende activiteiten 
van ondernemers van twijfelachtige reputatie. Het Nova College, de voormalige gebruiker van het 
pand, gaf de ISK de waarschuwing om te allen tijde een beveiliger/conciërge aan te stellen die de in- 
en uitgangen van het gebouw in de gaten houdt. Deze feiten baren ons grote zorgen.  
 



(3) Erbarmelijke staat van onderhoud 
De tegenstelling tussen het gebouw van het Spaarne College (aan het Badmintonpad) en de beoogde 
ISK locatie aan de Schoterstraat is groot. Het eerste gebouw, pas 12 jaar oud, is gedurende 6 maanden 
voor 3,5 miljoen euro verbouwd (verslag vergadering GMR 13-01-2020). De voorgestelde, opnieuw 
tijdelijke, ISK locatie aan de Schoterstraat wordt zeer beperkt opgeknapt. Aangezien het hierbij om 
een gebouw uit 1900 gaat is dit bij lange na niet voldoende. Sanitair voldoet niet aan de huidige 
hygiëne eisen. Dit is ook het geval met de ventilatie in het gebouw.  
  
(4) Ongelijkheid 
Bij het team van de ISK is de indruk ontstaan dat er binnen het Spaarne College twee criteria worden 
gehanteerd: één voor het VMBO en een andere voor de ISK. Het Spaarne College is een prachtige 
school, van alle gemakken voorzien. Zowel leerlingen, docenten en overige medewerkers hebben 
beschikking over de modernste hulpmiddelen. Kosten noch moeite zijn gespaard om van het Spaarne 
College een school van de 21ste eeuw te maken. En daar hebben alle leerlingen en medewerkers van 
het Spaarne College recht op. Dus ook de ISK.   
 
(5) ISH  
De ISK heeft  contact gehad met mevrouw Truus Vaes en mevrouw Petra de Waard (TWijs - 
International School Haarlem -  7 december ‘20). Zij verklaarden beide dat de ISH niet zal verhuizen 
naar het Junoplantsoen. Het gebouw vindt de stichting te klein en te ongeschikt ondanks een mogelijk 
uitgebreide verbouwing. De ISH kan in ieder geval tot april – mei ‘21 op de huidige locatie blijven. 
Ondertussen zijn ze op zoek naar een meer passend gebouw.  
 
Ten overvloede merken wij op dat deze onzekerheden en de slechte start van dit schooljaar na de 
eerste verhuizing al een diepe wissel getrokken hebben op het welzijn van het team van de ISK. Twee 
collega’s hebben er door deze onzekerheden voor gekozen hun dienstbetrekking op te zeggen.  

 
Samenvattend: 
Uitstel van de verhuizingen zorgt voor ruimte en tijd om op zoek te gaan naar voor alle partijen betere 
alternatieven. Bovendien kunnen onnodige verbouwings- en verhuiskosten vermeden worden.  

Ons voorstel: laat alle partijen samen komen en zoeken naar een goede oplossing waar vooral de 
leerlingen baat bij hebben. Voortschrijdend inzicht maakt dit noodzakelijk.  
 
Aangezien de tijd dringt zouden wij graag uiterlijk woensdag 9 december a.s. een reactie van u 
ontvangen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Namens Team ISK, 
Annelies Olgers, Schoolleider 


