
Nieuwsbrief De Keizerskroon        Schooljaar 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van De Keizerskroon, 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de nieuwbouw voor  
Vlinderboom. Een onderwerp waarover wij zorgvuldig en in verbinding met de 
medezeggenschapsraad (MR) en u als ouder willen optrekken. 
 
De gemeente heeft ons laten weten dat de oplevering van de nieuwbouw voor Vlinderboom staat 
gepland voor het eerste kwartaal (januari – maart) van 2022. Bij de start van de nieuwbouwplannen 
(voorjaar 2019) zijn wij ervan uitgegaan dat de oplevering aan het begin van het schooljaar 2021-
2022 zou plaatsvinden. Helaas gaat dit niet lukken. Wij zijn ons ervan bewust dat dit (opnieuw) veel 
van iedereen vraagt. Daarom nemen we u graag mee in wat dit voor De Keizerskroon betekent. 
 
Wat betekent dit voor De Keizerskroon? 
We krijgen te maken met een situatie waarin we langer dan gehoopt - én dan gewenst - gebruik 
maken van onze locatie aan de Gantellaan. Volgens de huidige verwachtingen zal dit in ieder geval 
zijn tot aan de voorjaarsvakantie 2022. Gelukkig heeft de Gantellaan zich inmiddels bewezen als een 
fijne en veilige plek voor ‘onze’ kinderen. Maar dit neemt natuurlijk niet weg dat wij deze situatie ook 
niet ideaal vinden. Ook wij kijken reikhalzend uit naar het moment om weer één school te vormen. 
Daarbij geldt dat ook wij zien dat ouders soms in een spagaat zitten wanneer het aankomt op het 
wegbrengen en halen van hun kind(eren). Een situatie die wij liever anders zien. 
 
Waarom dan toch opnieuw de Keizerskroon en deze keer niet Vlinderboom die naar de Gantellaan 
gaat? Een vraag die we intern ook hebben gehoord. Ons antwoord is dat in het kader van de 
continuïteit van de organisatie van beide scholen wij van mening zijn dat het nu het beste is dat we 
de bestaande situatie handhaven. De Gantellaan heeft zich voor ons een fijne en goed toegeruste 
locatie getoond. We hebben de locatie helemaal in de lijn van de Keizerskroon en naar onze wensen 
ingericht. Leerkrachten en leerlingen verblijven er met een goed gevoel en zelfs plezier. We zouden 
met een wisseling een hoop overhoop halen in beide organisaties. 
 
Wat betekent dit voor onze leerlingen en voor u als ouder(s)/verzorger(s)? 
Wat dit betekent voor onze leerlingen in het schooljaar 2021-2022, is een onderwerp waarover wij 
ons de komende tijd gaan buigen. De verwachting is in ieder geval dat een deel van onze kinderen 
waarschijnlijk het hele schooljaar 2021-2022 gebruik zullen blijven maken van onze locatie op De 
Gantellaan. Om welke kinderen het gaat hebben we nog niet besloten.  
 
Er zitten voors en tegens aan elke keuze die we maken. Deze keuze maken we echter niet alleen.  
De directie neemt, na zorgvuldig overleg met team, MR en Bestuur, het uiteindelijke besluit.  
 
Wij vinden het belangrijk om u in dit proces te horen.  
U kunt ons overwegingen en argumenten meegeven waar wij wellicht nog niet of onvoldoende over 
nagedacht hebben.  
Aan het einde van deze brief staat genoemd hoe u daarvoor bij ons terecht kunt. 
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Welke kaders hanteren we gedurende het proces naar ons uiteindelijke besluit? 
De aspecten continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van onze leerlingen staan 
steeds centraal. Onze keuze toetsen we aan deze drie criteria.  
We zorgen voor een zorgvuldig proces waarin er nauw contact is met onze MR en ons bestuur.  
Aan het einde van het proces neemt zoals eerder genoemd, de directie - na zorgvuldige behandeling 
van alle input - het besluit.  
Dit besluit communiceren én lichten we toe, specifiek met de ouders die het betreft en meer in 
algemene zin met alle ouders van De Keizerskroon.  
In de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie informeren wij u hierover. Mocht er, onverhoopt,  
meer tijd nodig zijn om tot een besluit te komen dan hoort u dit tijdig van ons. 
 
Uiteraard is er voortdurend contact met onze collega’s van Octant en met de gemeente betreffende 
de voortgang van de nieuwbouw en de geplande oplevering.  
 
Waar kunt u terecht met uw vragen en/of opmerkingen? 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze brief vragen, opmerkingen en/of zorgen bij u oproept. 
Weet dan dat wij voor u klaarstaan. Deel uw vragen, zorgen of opmerkingen door een mail te sturen 
naar mr@dekeizerskroonpijnacker.nl én directie@dekeizerskroonpijnacker.nl.  
 
Heeft u liever persoonlijk contact? Dan staan wij (Jethro Schepers en Louise Treffers) u graag 
telefonisch te woord.  
Wij zijn op werkdagen te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur op 015-3613005 (Zilverreigerdreef) of 
op 015-3610838 (Gantellaan). 
 
Via onze nieuwsbrieven zullen we u de komende tijd geregeld op de hoogte houden. 
 
Tot zover voor nu. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de collega’s van De Keizerskroon 
Jethro Schepers en Louise Treffers 
Directie De Keizerskroon 
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