Nieuwbouw Brede school Weespersluis
De planontwikkeling voor een brede school in de nieuwe woonwijk Weespersluis, die zal
worden gebouwd in de Bloemendalerpolder, is in volle gang.
Overleg met betrokken schoolbesturen
Medio 2016 is de Gemeente Weesp met de schoolbesturen rond de tafel gegaan om van
gedachten te wisselen over de invulling van de nieuwe scholen. De brede school zal bestaan
uit twee basisscholen en een sporthal. Er komt één basisschool onder bestuur van de
Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO) en één basisschool onder bestuur
van Stichting Spirit in samenwerking met Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi en
Vechtstreek). Ook komen er nabij of in de brede school enkele buurt- en
kinderopvangvoorzieningen. In het proces dat de gemeente samen met de schoolbesturen
doorloopt, wordt een evenwicht gezocht tussen de vraag van de toekomstige bewoners, het
aanbod wat de schoolbesturen kunnen realiseren en hetgeen de gemeente kan faciliteren.
Naast de gesprekken over de bouw en vormgeving van het schoolgebouw, een
verantwoordelijkheid van de gemeente, lopen ook de gesprekken over de onderwijsinhoud.
Het onderwijskundig concept is een verantwoording van de scholen en de schoolbesturen.
Maar afstemming op deze twee aspecten is er wel omdat zij elkaar beïnvloeden. Het
onderwijsconcept kan bijvoorbeeld rechtstreeks van invloed zijn op de inrichting van een
schoolgebouw.
Naar verwachting wordt de nieuwbouwlocatie in 2020-2021 in gebruik genomen.
Locatie en vormgeving brede school Weespersluis
De kavel waarop de toekomstige
school zal worden gebouwd, is
gelegen nabij het toekomstig
winkelcentrum, aan de westzijde
van de woonwijk. De locatie van
de school ligt tegenover een van
de twee stadparken die
Weespersluis rijk zal worden.
Het gebouw is gedacht in de
architectuurstijl van de
omringende bebouwing, namelijk
fin de siècle (impressie
hiernaast). Wilt u een impressie
krijgen van de omliggende bebouwing en/ of de woonwijk in zijn geheel dan verwijzen wij u
graag naar www.weespersluis.nl.
Tijdelijke schoollocatie aan Papelaan 99
Vooruitlopend op ingebruikname van de nieuwbouw wordt in 2018 een tijdelijke
schoollocatie, in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Papelaan 99, geopend. Hiermee wordt
voorzien in de tijdelijke opvang van de leerlingen vanuit de nieuwbouwlocaties Weespersluis
en Leeuwenveld. Op termijn zullen de kinderen van de tijdelijke school verhuizen naar de
brede scholen in de wijk Weespersluis.
De schoolbesturen ASKO, Stichting Spirit en Talent Primair zullen de tijdelijke school in
onderling overleg vorm geven. Gemeente Weesp draagt zorg voor de gebouwaanpassing en
verstrekt gelden ten behoeve van de eerste inrichting, die straks zal meeverhuizen naar de
nieuwbouw in Weespersluis. De gemeenteraad heeft hiertoe een krediet vastgesteld.

Aanmelden van kinderen
Ouders die hun kind(eren) willen inschrijven voor de brede school Weespersluis kunnen
daarvoor gebruik maken van hetzelfde aanmeldingsformulier als voor de andere
basisscholen in Weesp. Het aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de basisscholen. Voor
de plaatsing van kinderen tot 4 jaar is het gezamenlijke aannamebeleid van de basisscholen
in Weesp van toepassing (zie www.weesp.nl/aannamebeleid).

