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Bijlage 2

Basisschool de Eendragt in Wormer



Bijlage 3: Mail van directeur MLK en Hildebrand aan de raad

--

Geacht raadslid,

Vorige week donderdag heb ik met belangstelling geluisterd naar de standpunten van de
verschillende partijen tijdens de raadcommissie over DSKII. Ik ben blij dat er geen
belemmeringen meer schijnen te zijn om de bouw van de scholen te realiseren.

De partijen nemen de optie om het gebouw een kwartslag met de wijzers van de klok mee te
draaien serieus. Dat baart me zorgen. In deze optie komt de gevel van de school haaks op het
schoolplein te liggen. Dat zou bepaald niet in het voordeel van de school zijn. Ik noem wat
argumenten.

De entrees – drie of vier- komen dientengevolge aan de noordzijde te liggen, langs de weg,
en daar waar het trottoir op zijn smalst is. Het gaat leiden tot een opeenhoping van
verkeersstromen bij het in- en uitgaan van de school. Kortparkeerders, fietsers, ouders,
kinderen die alvast bij de ingang wachten in plaats van op het plein gaan spelen.
Onoverzichtelijkheid leidt tot onveiligheid.

Daar komt bij dat het overzicht op de kinderen in de pauzes sterk vermindert. Toiletgangers
verdwijnen namelijk korte tijd – om de hoek - uit het zicht van pleinwachten.

En de school richt zich in feite met haar rug naar haar voedingsgebied, de meeste kinderen
wonen in het zuidwesten.

Het zal u waarschijnlijk duidelijk zijn dat ik geen voorstander ben van een gedraaid gebouw.
Eigenlijk praten we volgens mij bij deze optie alleen over het belang van één bewoner die de
pech heeft door één venster de school te zien.

Ik hoop dat u onze visie op de suggestie van de buurtbewoner meeneemt in uw
overwegingen.

Met vriendelijke groet,

Ronald Wijers,
directeur ML Kingschool directeur Hildebrandschool voor speciaal basisonderwijs
+31(0)23-535 2279 +31(0)23-533 6992
www.mlkingschool.nl www.hildebrandschool.nl
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