
 

 
 

Aan: het college van B&W en de gemeenteraad van Rijswijk 
 
Datum 1 oktober 2018 
Onderwerp: Bewegingsonderwijs in nieuwe sportcomplex  
 
Geacht College van B&W en leden van de gemeenteraad,  

De medezeggenschapsraden van de Prins Mauritsschool, J.H. Snijdersschool, de Godfried 
Bomansschool en ’t Prisma doen via deze brief een dringend beroep op u. Samen vertegenwoordigen 
wij ongeveer 1200 leerlingen, 700 ouders/verzorgers en 100 personeelsleden.  

Het dringende beroep richt zich op de consequenties van uw besluit om het sportcomplex aan de 
burgemeester Elsenlaan te realiseren en daar het bewegingsonderwijs van onze scholen te laten 
plaatsvinden. Als gevolg hiervan zal de huidige locatie van het bewegingsonderwijs (de v. Zweedenzaal) 
verdwijnen. Wij maken ons grote zorgen over de voorgenomen plannen en vragen ons af of voldoende is 
nagedacht over de negatieve gevolgen van het nieuwe sportcomplex voor onze leerlingen. Het gaat dan 
om zaken als veiligheid, vermindering van effectieve lestijd en verhoogde werkdruk van docenten. 
 
Leerlingen en leerkrachten worden geconfronteerd met substantieel meer reistijd, die ten koste zal gaan 
van effectieve lestijd, op jaarbasis naar schatting 200 lesdagen! Bovendien is er sprake van een 
verkeersonveilige situatie voor onze kinderen. Er komt een forse verkeersstroom op gang inclusief het 
oversteken van twee drukke verkeerspunten. Extra inzet van medewerkers is nodig om de groepen (van 
gemiddeld 30 kinderen) heen en terug naar de locatie van het bewegingsonderwijs te begeleiden. De 
werkdruk van leerkrachten neemt hierdoor toe.  

In een eerdere fase van de realisatie van het nieuwe sportcomplex bleek een alternatief mede vanwege 
budgettaire redenen niet mogelijk. Het verbaast ondergetekenden dan ook ten zeerste dat er nu extra 
budget wordt vrijgemaakt voor de realisatie van het sportcomplex en er geen oplossing is voor de 
genoemde knelpunten die ontstaan. U bespreekt het voorstel voor budgetverhoging in de Forum Stad 
van 2 oktober aanstaande. Dezelfde avond bespreekt u het behoefteonderzoek sport in Rijswijk. Een van 
de conclusies is dat de behoefte aan binnensportruimte toeneemt ondanks de komst van het nieuwe 
sportcomplex.  

De gezamenlijke MR-en roepen u dan ook nadrukkelijk op tot een maximale inspanning om de 
geschetste knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld door een bewegingsonderwijsfaciliteit in de directe 
nabijheid van onze basisscholen te realiseren. Wij wisselen er graag met u over van gedachten. U als lid 
van het college van B&W of gemeenteraadslid kan het verschil maken voor al onze leerlingen, door het 
verminderen van werkdruk voor leerkrachten, het voorkomen van onveiligheid, het voorkomen van verlies 
van lestijd, en voor kinderen die gewoon maximaal willen genieten van de gymles!  

In de bijlage treft u een nadere toelichting. Vanzelfsprekend zijn wij bereid tot een toelichting, schroom 
niet om contact met ons op te nemen.   

Hoogachtend, 

de Medezeggenschapsraden van: 
de J.H. Snijdersschool (contactpersoon Werner van Damme: 06-15052368) 
de Prins Mauritsschool (contactpersoon Jessica van Vugt: 06-52485965) 
de Godfried Bomansschool (contactpersoon Erik van der Veer: 06-51595089 
’t Prisma (contactpersoon Nienke Vermijmeren: 06-27333484) 



 

 
 

Bijlage: nadere toelichting 
 
Loopafstand 
Op dit moment wordt de Van Zweedenzaal gebruikt door de vier scholen. Geen ideale situatie voor de 
Prins Mauritsschool, want de zaal ligt op ca. 700 meter van de school. De nieuwe locatie is echter geen 
verbetering, maar juist een verslechtering. De Elsenlaanlocatie is bijna tweemaal zo ver lopen (1.2 km), 
verder dan de daarvoor geldende normen.  

De tijdelijke huisvesting van de Godfried Bomansschool laat zien welke organisatorische problemen (en 
extra reistijd) de loopafstand naar de Van Zweedenzaal met zich meebrengt. Desgewenst kunt u eens 
met zo’n groep meelopen. De basisscholen die in het Rembrandtkwartier worden gehuisvest gaan de 
Van Zweedenzaal gebruiken, tot de realisatie van het nieuwe sportcomplex een gewenste situatie.  
 
Veiligheid 
Een gemiddelde klas bestaat uit 30 leerlingen. Deze leerlingen worden door de eigen leerkracht begeleid 
van de school naar het sportcomplex en terug. Sommige scholen houden een protocol aan van minimaal 
5 begeleiders voor een dergelijke groep. De af te leggen afstand is niet bepaald eenvoudig en veilig te 
noemen, gelet op de twee over te steken drukke verkeerswegen. Bovendien zal door de extra inzet van 
medewerkers / leerkrachten de werkdruk van hen doen toenemen.  
 
Lestijdverkorting 
De extra reistijd bedraagt (voorzichtige schatting) 30 minuten per gymles, een kwartier heen en terug. Bij 
het streven naar twee gymlessen per week gaat dit bij 1200 leerlingen om ten minste 1600 uren op 
schooljaarbasis die verloren gaan. Dit gaat ten koste van effectieve lestijd!  
 
Kindercampus Rembrandtkwartier  
De brand in het scholencomplex in het Rembrandtkwartier heeft natuurlijk niemand zien aankomen en er 
is dan ook alle begrip dat een nieuw complex zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. Echter, gelet op 
de haast en beperkte financiële middelen is niet voorzien in een faciliteit voor bewegingsonderwijs in het 
nieuwe complex. De haast heeft er tevens toe geleid dat de bestemming (via een ‘postzegelbestemming) 
slechts voor een klein deel van het gebied is gewijzigd. Het is onduidelijk wat er met de oude 
brandweerkazerne, de Van Zweedenzaal en de huidige huisvesting van de J.H. Snijdersschool gaat 
gebeuren. Wat ons betreft zien wij graag op een van deze locaties een faciliteit voor bewegingsonderwijs 
komen. Voor de Prins Mauritsschool is er een mogelijkheid dat in het welzijnsgebouw de Ottoburg een 
ruimte is die mogelijk geschikt kan worden gemaakt voor het bewegingsonderwijs.  
 
Behoefteonderzoek sport 
In de begeleidende brief van het college over het behoefteonderzoek sport in Rijswijk is als 
kerninformatie opgenomen dat de spreiding van sportaccommodaties ten opzichte van inwoners en 
onderwijslocaties goed is. Voor onderwijslocaties is dat nog maar zeer de vraag. In het rapport valt 
namelijk te lezen dat tien van de veertien gymzalen voldoen aan de voorgeschreven afmetingen zoals 
beschreven in de gemeentelijke verordening, slechts twee daarvan zijn volgens de Koninklijke Vereniging 
voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) geschikt om bewegingsonderwijs te accommoderen. Als wordt 
gekeken naar de richtlijn van de KVLO zijn slechts zeven zaaldelen in de gemeente voor 
bewegingsonderwijs geschikt. Het merendeel van de gymzalen voldoet niet aan de richtlijnen van de 
KVLO. Waarom kiest de gemeente voor soepelere richtlijnen voor bewegingsonderwijs? Waarom houdt 
de gemeente zich niet aan de richtlijnen van de eigen gemeentelijke verordening? Waarom kiest de 
gemeente er niet voor om standaard een faciliteit voor bewegingsonderwijs te realiseren in nieuw te 
bouwen scholen, terwijl dit in veel andere gemeenten wel het geval is?  


