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Beste ouder(s) en verzorger(s) van De Keizerskroon, 
 
Met deze brief informeren wij u over twee onderwerpen: 

• Een samenvatting van de reacties van ouders op onze brief dd. 3 november waarin we aankondigen nog 
langer gebruik te moeten maken van onze locatie Gantellaan én onze antwoorden hierop. 

• Daarnaast beschrijven wij in deze brief ook de vervolgstappen en hoe wij u bij onze besluitvorming 
betrekken. Wij (school en MR) vinden het belangrijk om alle ouders mee te laten denken en hun input te 
laten geven.  

 

• Samenvatting reacties en onze antwoorden: 
De vrees van een aantal ouders dat we nog langer dan dit schooljaar gebruik maken van onze locatie 
Gantellaan komt uit. De gemeente laat ons weten dat de oplevering van het nieuwe schoolgebouw in het 
eerste kwartaal 2022 zal plaatsvinden mits alles volgens planning verloopt. We meldden in onze vorige brief 
reeds dat wij er rekening mee houden dat we het gehele schooljaar 2021-2022 gebruik maken van de locatie 
Gantellaan. Helaas hebben wij geen invloed op het versnellen van dit proces. Die verantwoordelijkheid ligt bij 
de gemeente. Wij houden nauw contact met de gemeente en benadrukken steeds opnieuw de urgentie. 
 
De reden dat wij gebruik zijn gaan maken en nog steeds gebruik maken van de locatie Gantellaan is omdat onze 
school gegroeid is. Hierdoor hadden en hebben wij onvoldoende ruimte op Het Nest. Voor Vlinderboom 
speelde en speelt dit niet. Zij hebben voldoende ruimte op Het Nest.  
Het is en blijft dus ook het komende schooljaar de verantwoordelijkheid van de gemeente om voor De 
Keizerskroon de benodigde ruimte, binnen een straal van 2 kilometer, te realiseren en dat doen zij ook. 
 
Aan de ouders van de huidige groepen op de Gantellaan is niet, zoals bij de vorige groepen, de belofte gedaan 
dat het voor één jaar zou zijn.  
Nu we weten dat wij (een groot deel van) het schooljaar 2021-2022 gebruik maken van de locatie Gantellaan 
zullen wij dus opnieuw moeten bekijken en bepalen welke leerjaren op de Gantellaan onderwijs krijgen. 
 
We noemen in onze brief dd. 3 november dat veiligheid, kwaliteit en continuïteit voor ons de belangrijkste 
criteria in onze besluitvorming zijn. Wellicht ontstaat hierdoor het beeld dat plezier en geluk van kinderen voor 
ons minder belangrijk zijn. Dat is uiteraard niet zo. Plezier en geluk ontstaat in onze visie met name door het 
contact van de kinderen met hun leerkrachten én hun klasgenoten. Dat is in onze visie veel meer 
persoonsgebonden dan plaatsgebonden.  
 

• Vervolgstappen: 
Samenvattend staan we, helaas opnieuw, voor de uitdaging om een zorgvuldige keuze te maken welke twee 
jaargroepen het schooljaar 2021-2022 op de Gantellaan les zullen krijgen.  
Hierbij spelen er veel (terechte) belangen.  
Om uw belang hierin mee te wegen en nemen, ontvangt u in januari 2021 een enquête van ons. 
Op basis van uw antwoorden, de input van het Team én de MR, neemt de directie een besluit. 
Uw antwoorden in de enquête helpen ons daarnaast bij het optimaliseren van de onderwijskwaliteit (op beide 
locaties).   
Wij informeren u over ons besluit in de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Team en MR 
Jethro Schepers en Louise Treffers 

Directie De Keizerskroon 
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