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Inleiding  
In de memo waarin de kosten voor de tijdelijke huisvesting van het IHP worden uitgezet, worden ook de plannen voor 
de Calsschool en de Tweemaster genoemd. Wij hebben hierover de volgende vragen:  
 
Vraag 1  
De Comeniusschool ligt vlakbij de Calsschool, en heeft op dit moment een zeer laag aantal leerlingen. Is de 
mogelijkheid onderzocht om – met eventueel een paar lokalen extra op of bij dat terrein – de tijdelijke huisvesting van 
de Calsschool en de Tweemaster daar onder te brengen? Zo ja, wat was hiervan de conclusie? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord  
Ja, is onderzocht. Het gaat namelijk om een aanzienlijk aantal extra leslokalen die nodig zijn om de Tweemaster 
(maatgevend) te voorzien. De Comeniusschool heeft op dit moment 4 groepen en volgens de prognoses blijft dit zo 
tot en met 2039. Het gebouw heeft in totaal 9 leslokalen, hiervan is 1 leslokaal in gebruik door SKNM als 
peuterspeelzaal.  Er is theoretisch leegstand met 4 leslokalen. De Tweemaster heeft o.b.v. de huidige verdeling van 
groepen 12 leslokalen nodig. Gezien het huidige gebruik van de Comeniusschool betekent dit na inzet van leegstand in 
het schoolgebouw het plaatsen van 8 leslokalen. Dit is bij éénlaags 8 leslokalen een omvang van circa 1100 m2 bij 
huisvesting. Ruimtelijk en onderwijskundig niet inpasbaar, omdat er weinig ruimte aanwezig is o.a. voor het 
schoolplein (zie hieronder). Ook bij 2 bouwlagen blijft er weinig ruimte over. Het huidige perceel is ca. 3800 m2 met 
een schoolplein van ca. 1500 m2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 2  
De Vitusmavo staat ook op de lijst voor verbouwing, maar krijgt eigen tijdelijke huisvesting op/ rond hun eigen terrein. 
De Vitusmavo ligt vlak naast de Comeniusschool, en heeft een beperkt aantal leerlingen (ongeveer 380). Is onderzocht 
of het mogelijk is hier een combinatie uit te voeren, met Calsschool, Tweemaster en Vitusschool in het schoolgebouw 
van de Comeniusschool? Zodat maar 1 keer, en veel minder, tijdelijke klaslokalen hoeven worden geplaatst. Zo ja, wat 
was hiervan de conclusie? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord  
Ja, zie antwoord vraag 1. Het IHP vastgesteld door de raad is leidend geweest in het zoeken naar oplossingsrichtingen. 
Het programma van eisen voor de tijdelijke huisvesting t.b.v. het voortgezet onderwijs is  wezenlijk anders dan voor 
het primair onderwijs. Daarnaast is het onderwijskundig niet wenselijk deze doelgroepen op één locatie te huisvesten. 
Het schoolgebouw blijft namelijk in gebruik door de Comeniusschool en SKBNM. Gezien het aantal leerlingen van de 
Vitusmavo is ruimtebehoefte te veel ten opzichte van de beschikbare ruimte.  
 
 


