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Geacht college, 

In deze brief willen we u informeren over de huisvestingsopgave voor de Kamperfoelieschool (Delta 
37-39) in de wijk Huizermaat. Hiermee willen we u ook de mogelijkheid geven om bij de 
meerjarenbegroting, met investeringen in deze school rekening te houden. 

De huisvesting van de scholen in Huizen is grotendeels op orde. Van de meeste scholen is de 
huisvesting goed, of wordt deze de komende jaren verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn de recente 
verbouwing tot duurzame gasloze school van de Dr. Maria Montessorischool en de voorziene 
investeringen in Montessorischool De Gouden Kraal. 

In de begroting van de gemeente ontbreekt echter een investering in de Kamperfoelieschool. 

De Kamperfoelieschool 
De Kamperfoelieschool is een Openbare school voor leerlingen van 4-12 jaar. In het schoolgebouw zijn 
tevens BSO de ‘Amerij’ (SKH) en Peuterpeelzaal ‘Poppins’ ondergebracht. 
Alles wat men doet op de school is gericht op het leren van kinderen, het ontdekken van talenten en 
de sociale omgang horen hierbij. Iedere dag wordt gezorgd voor boeiend en actueel onderwijs in 
een veilige sfeer met duidelijke structuren. 

De Kamperfoelieschool heeft ondanks haar kleine omvang een belangrijke maatschappelijk functie. 
De school heeft veel leerlingen met een migratieachtergrond die ondersteuning van de gemeente 
nodig hebben. De school heeft bovendien afgelopen een grote inspanning geleverd om plek te 
maken voor 40 leerlingen uit de Oekraïne. We bieden hen een warme plek waarin onderwijs in de 
eigen taal wordt gecombineerd met het leren van de Nederlandse en Engelse taal. 
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De Kamperfoelieschool is ook een Taalschool voor Huizen en de regio. Een plek met een grote 
diversiteit, waarbinnen verschillende populaties elkaar ontmoeten. Kinderen met een buitenlandse 
achtergrond en hun ouders krijgen taalonderwijs, zodat zij kunnen communiceren mét en goed 
inburgeren  in hun nieuwe woonomgeving. 

Vanwege haar leerlingenpopulatie hecht de Kamperfoelieschool veel waarde aan taalontwikkeling. 
De school is daarom samen met Stichting kinderopvang Huizen met het Engelstalige 
peuterarrangement ‘Poppins’ gestart. 

Gebouw is verouderd, daarom willen we het duurzaam renoveren 
Het gebouw van de Kamperfoelieschool is meer dan 40 jaar oud. De onderhoudskosten zijn hoog 
en het gebouw is technisch en functioneel verouderd. Daarnaast moet de ventilatie worden 
verbeterd en het gebouw worden verduurzaamd in verband met de energietransitie en het 
Klimaatakkoord. 

We willen de school daarom graag samen met de gemeente duurzaam renoveren. Bureau Bos heeft 
hiervoor in opdracht van ons een plan uitgewerkt.  Er is dus een begin gemaakt met de 
planontwikkeling voor de Kamperfoelieschool. Het afgelopen jaar hebben we over dit plan overlegd 
met de gemeente. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een budget voor het renoveren van de school. 

Wij waarderen de inzet van de gemeente en snappen dat het vraagstuk van de Kamperfoelieschool 
is overgelaten aan het nieuwe College. Dit nieuwe College staat nu voor de keuze om in haar 
coalitieakkoord rekening te houden met de benodigde investering voor de Kamperfoelieschool. 

De school verdient goede huisvesting 
Wij zijn ervan overtuigd dat de Kamperfoelieschool een onmisbare maatschappelijke functie vervult 
in Huizen. De school speelt een vitale rol bij het bestrijden van onderwijsachterstanden, het goed 
integreren van nieuwkomers en zorgt voor de completering van het onderwijsaanbod in Huizen. De 
huisvesting gezamenlijk met BSO de ‘Amerij’ en Peuterspeelzaal ‘Poppins’ heeft daarbij een 
toegevoegde waarde. 

Wij willen daarom de school in stand houden - ondanks haar kleine omvang. Daarvoor dient de 
huisvesting echter wel in orde gebracht te worden. Wij denken dat de school die investering waard 
is. Indien u meer wilt weten, schroom niet mij te benaderen. Ook bent van harte welkom op onze 
school om zelf polshoogte te nemen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Bart van der Vlist 
(b.vandervlist@talentprimair.nl), onze clusterdirecteur van de Kamperfoelieschool. 

Met vriendelijke groet, 

Roel Hoogendoorn 
Voorzitter College van Bestuur Talent Primair 
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