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1. Rechte tellingen
Basisscholen in Etten-Leur
Basisscholen in Etten-Leur kampen met ruimtegebrek. - Zo zit brede school De Vleer met
basisscholen De Hofstee en De Springplank bomvol en zijn de huisvestingsproblemen
inmiddels ook toegeslagen op brede school De Pijler. - Vier klassen van basisschool De Leest
moesten uitwijken naar lokalen van De Hasselbraam en nu zijn ook twee klassen van De
Pontus overgebracht naar De Hasselbraam.

1 “Scholen die vol zijn, moeten een leerlingenstop hanteren”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 “Scholen die vol zijn, moeten een leerlingenstop hanteren” antwoordt 52% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Als scholen geen ruimte meer hebben, betekent dit ook steeds grotere klassen.
Naar mijn mening is dat voor niemand goed.
Als ouder zou ik liever iets verder rijden en weten dat er fatsoenlijk plek is voor de
kinderen.
Bestaande scholen die geen klaslokalen kunnen faciliteren voor extra leerlingen
zouden een leerlingen stop moeten hanteren. Op die manier kan er ruimte ontstaan
voor een nieuwe school.
Centraal regelen, afhankelijk van leerlingenaantal, dichtstbijzijnde postcodes
toelaten, zo verdelen over alle brede scholen.
Geen gesleur dwars door Etten-Leur
Als er in totaliteit wel voldoende ruimte is kan dit voldoen voor de nodige tijd.
Als het niet meer past kan je ook geen fatsoenlijk onderwijs geven aan kinderen.
Dus idd een leerlingen stop laat de gemeente zorgen voor scholen i.p.v nieuwe
nobelaers !
De school kan niet meer leerlingen plaatsen dan er ruimte is.
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Een leerlingenstop hanteren voor kinderen die niet in de wijk wonen waar de school
staat.
Eigen wijk voorrang
Je moet in je eigen wijk naar school gaan en niet uitwijken naar een andere school
Lijkt me logisch, vol = vol (behalve als het gaat over kinderen die al een
broertje/zusje op die school hebben zitten, dan moet dat kind voorrang krijgen op
een 'nieuw' gezin)
Uitgezonderd navolgende Broertjes of zusjes
Vol is vol
Volgens mij worden deze problemen mede veroorzaakt door het maken van
onderscheid in scholen.
Dat ligt eraan hoe het op andere scholen is met de ruimte. Als er scholen zijn die
ruimte over hebben, kan dit een oplossing zijn.
Ik denk dat ze eerst moeten proberen noodopvang te regelen met mobiele lokalen
o.i.d en gelijktijdig moeten zoeken naar definitieve oplossing.
Als dit structureel is moeten er noodlokalen komen
Een algehele leerlingenstop lijkt mij niet handig, kinderen die in de wijk wonen,
willen in die wijk naar school en daar moet ruimte voor zijn. Een streng
toegangsbeleid is wel aan te raden. Kinderen die uit hele andere wijken komen,
zouden in hun eigen wijk naar school moeten gaan. Overigens lijkt mij een betere
vraag, hoe komt het dan een school vol kan raken? Is toch een kwestie van rekening
mee houden met de bouw.
Het schoolgebouw van het Kompas op de Leur staat leeg en te verpauperen. Er zijn
dus lokalen genoeg.
Hoe dan ook ruimte creëren. Voor mijn part in een van de vele leegstaande
kantoorgebouwen, denk hierbij aan de oudste leerlingen.
Je kiest ook een school vanwege de locatie. Ouders vinden het niks om dan ineens
naar andere school te moeten
Kinderen moet naar de school kunnen die ze wiilen en het beste bij ze past
Kinderen moeten in hun eigen wijk naar school kunnen
Kinderen zouden zo dicht mogelijk bij hun woonhuis (in hun eigen buurt dus) naar
school moeten kunnen.
Scholen moeten openstaan voor kinderen uit de omgeving. Desnoods met
noodlokalen.
Zo snel mogenlijk op zoek gaan naar een oplossing en kijken naar mogelijkheden.
Dat vind ik een omgekeerde redenering. Er moet gekeken worden naar de bouw
van wijken en een realistische inschatting worden gemaakt van het aantal kinderen
dat naar school gaat. En dan zorgen voor genoeg plaats.
Een kind mag nooit geweigerd worden. Wel moet een school helder zijn in de
communicatie dat ze vol zijn en dat de mogelijkheid bestaat dat les wordt gegeven
op een andere locatie. Ouders kunnen dan zelf bepalen of ze op zoek gaan naar een
andere school of dat ze dit accepteren.
Kinderen moeten in hun eigen omgeving op school kunnen gaan
Wel moet bij aanmelding ban een leerling eerlijk verteld worden dat er geen plaats
(of toekomstige leergangen) is in de gekozen locatie
Stop is niet realistisch, zoek alternatieven, bijzonder dat recent de schoolwoningen
zijn gesloten
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2 “De school moet voor vervoer zorgen als kinderen naar een
andere schoollocatie moeten door ruimtegebrek”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 “De school moet voor vervoer zorgen als kinderen naar een andere schoollocatie
moeten door ruimtegebrek” antwoordt 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
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Afhankelijk vd afstand
Afhankelijk van het aantal kinderen, leeftijd, afstand en aantal kids
Bv als het een volledige klas of leeftijd is 9 jr en ouder is
Niet
Ouders kunnen ivm hun eigen werktijden in de problemen komen met hun
werkgever omdat ze hun kind verder weg moeten brengen.
Het is geen vrije keuze geweest dat hun kind naar een school verder weg moet en
men kan niet altijd gebruiken/verwachten dat mensen een achterban hebben die
dat wel "ff"doen ....5x per week
Als een school leerlingen opneemt en er is ruimtegebrek, dan wel!
Het is de verantwoordelijkheid van de school om toe te zien op de grenzen en die
ook te hanteren. Als ze leerlingen aannemen terwijl ze weten dat er geen plaats is,
zijn ze zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing.
Niet de school maar de gemeente zelf moet dit regelen ze weten toch hoeveel
kinderen in etten-leur naar de basisschool moeten.
Moeten ze ook maar regelen dat er plek genoeg is.
Ouders met meerdere kinderen moeten kunnen niet tegelijk bij meerdere scholen
zijn. Dit kan niet het probleem van de ouders zijn.
Management moet ervoor zorgen dat zij een transparante opgave doen van hun
aantal leerlingen. Niet wachten tot het probleem zich voordoen. Het moet niet
nodig zijn om leerlingen te moeten vervoeren.
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De onderlinge afstand tussen de scholen is niet onoverbrugbaar om je kind naar
school te brengen, dus maakt het qua afstand niet erg veel uit waar het kind naar
toe moet of gebracht wordt
Dit mag de gemeente betalen die moet zorgen voor voldoende ruimte op de
scholen. verkeerde planning
Geen extra vervoer maar noodlokalen.
Het is aan de ouders te zorgen dat hun kinderen, voor zover ze (nog) niet
zelfstandig reizen, naar en van school gehaald worden.
Ouders kunnen zelf voor vervoer zorgen of de school moet uitbreiden
Ouders moeten zelf zorgen dat hun kinderen op school. komen
Plaat de groepen 7 en 8 daar deze kinderen kunnen zelfstandig op de fiets naar
deze locatie komen
Scholen hebben hier geen budget voor. Of betaalt de gemeente ?
Taak van gemeente niet van de school
Ze kunnen fietsen. Het zijn allemaal "achterbank" kinderen.
Zorg voor een goede planning, ouders zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer
Ben niet voor andere locaties. Je kiest juist bewust voor een school dichtbij. Dus
moet er daar ook het aanbod zijn.
De gemeente maakt de inschatting over het aantal benodigde schoollokalen en
moet gewoon zorgen dat er genoeg lokalen beschikbaar zijn en anders de kosten
voor vervoer naar een andere locatie op zich nemen.
Als het verder is voor de leerling wel, anders niet. Het zou oneerlijk zijn om de
leerling te vragen naar school te komen en daarna weer terug dichter naar huis te
brengen.
Dit is afhankelijk van de ligging en de afstand van de schoollocaties t.o.v. De
hoofdlocatie.
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3 Stel u krijgt de gelegenheid om directeuren van
basisscholen een tip te geven hoe ze met het ruimtegebrek
om kunnen gaan. Wat zou u dan zeggen?
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op vraag "3 Stel u krijgt de gelegenheid om directeuren van basisscholen een tip te geven hoe ze met
het ruimtegebrek om kunnen gaan. Wat zou u dan zeggen?" is het meest gekozen antwoord (56%):
"Werk samen met basisscholen in de omgeving".

Andere tip, namelijk:






















Aanbouw aan de school
Aangeven dat er een mogelijkheid bestaat dat leerlingen naar een andere locatie moeten bij
aanmelding
Bekijk of leegstaande (bedrijfs)panden te gebruiken zijn
Betrek ouders actief in dit vraagstuk. Dit zorgt voor meer draagvlak van de oplossing en wellicht
hebben ouders oplossingen waar de school niet aan denkt. Het ruimteprobleem is niet alleen een
probleem van de school maar ook van alle ouders.
Communiceer hier tijdig over met betrokken ouders
Doe meer met bv rekenen via beweging op de gangen
Ga ruim op tijd in overleg met de ouders, communiceren kan je leren.
Gemeente moet hier actief in mee denken met basisscholen
Gemeentes zijn verplicht voor voldoende huisvestig voor onderwijs te zorgen.
Inschikken
Kompasgebouw
Laat de gemeente het oplossen die zijn er verantwoordelijk voor dat er genoeg ruimte is voor
scholing van alle kinderen in etten-leur
Luister naar de ouders en vertel geen leugens!
Maak flexibel gebruik vd ruimte. bijv.ook op woensdagmiddag
Maak het gebouw groter door bovenop te bouwen
Maak ruimtesin het gebouw multi-functioneel
Plaats noodlokalen
Waarom zijn de school woningen afgestoten
Wees creatiever met de ruimtes die jullie hebben
Werk samen met het Turfschip voor de school in schoenmakershoek.
Zet de oudste kinderen op de andere locatie
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Zorg voor een goede gezamenlijk visie gemeente en school. Bijzonder is dat er nu recent brede
scholen zijn en ee nu geconfronteerd worden met een tekort aan lokalen. Heel bijzonder

Toelichting










Er is sowieso ruimte genoeg, alleen lijkt het aan de wil te ontbreken.
Het mag niet ten koste gaan van het schoolgaande kind bijvoorbeeld door andere locaties te
benutten etc. Ik denk als een school vol is dan mogelijk geen extra leerlingen aannemen . Ik heb
alleen geen benul of dat belemmerend is voor de toekomst van de school als ze niet uit kunnen
breiden. Ergens zou je het mogelijk ook zo kunnen zien dat een kleine school zijn, juist zijn
kwaliteit is.
Het plaatsen van noodlokalen is vaak de enige oplossing om snel de huisvesting uit te breiden.
Samenwerken men andere scholen is met de brede scholen al gebruikelijk en zal niets uithalen.
Een leerlingenstop gaat in tegen de vrije schoolkeuze die we in Nederland kennen. Dit is echt
een noodmaatregel die een school nooit wil toepassen en de Gemeente heeft de plicht om dit
grondrecht zo veelmogelijk te waarborgen.
Kan er niets met de noodlokalen van de "oude"4 heemskinderen school?
Sommige lessen kunnen buiten of op andere manieren worden gegeven bv lopend En na
verloop van tijd neemt het leerling aantal wellicht weer af zodat er voldoende ruimte op de
locatie is.
Vind vreemd dat deze scholen nu al zo vol zitten, te krap opgezet.....
Wat ik heel erg raar vind, is dat er 6 patio woningen in de wijk de Keen recent verkocht zijn waar
eerder klaslokalen in zaten? Hiermee is de flexibiliteit voor scholen in de omgeving verdwenen.
Ik vind het heel raar dat deze recent verkocht zijn, en dat er nu ''ineens'' een ruimtegebrek is.
Waarom is hier niet naar de toekomst gekeken en gekozen voor korte termijn financieel
gewin??
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Basisscholen in Etten-Leur
Contact met raadsleden
22 november 2018 tot 06 december 2018
155
7,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
2 minuten en 35 seconden
6 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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