
Schriftelijke vragen T.W. Schipper (SP) over de overpopulatie van basisscholen in West 

Op 23 september stuurden een aantal ouders van kinderen op de Johan de Wittschool in Oog in Al de 

gemeenteraad een bericht over de overpopulatie van deze openbare school. De ouders hebben van 

de schooldirectie te horen gekregen dat de school aanstuurt op de vestiging van een dependance. 

Ook wil de school zich omvormen tot een officiële Daltonschool. Ook van enkele andere basisscholen 

bereiken ons signalen van (dreigende) wachtlijsten. 

In 2013 werd de Jan Nieuwenhuyzenschool  (Openbaar – Dalton) in Lombok gesloten, vanwege 

vermeend onvoldoende  toekomstperspectief, ook wat betreft de leerlingenaantallen. Sindsdien 

heeft Lombok geen school voor openbaar onderwijs meer. De SP is benieuwd naar de relatie tussen 

deze twee zaken en de oplossing die het college ziet voor de overpopulatie in Oog in Al. Vandaar de 

volgende vragen: 

1. Klopt het dat de Johan de Wittschool  te maken heeft met te grote leerlingentoestroom om 

in het huidige gebouw te huisvesten en aanstuurt op vestiging van een dependance? 

2. Klopt het dat de Johan de Wittschool een officiële Daltonschool wil worden? 

3. Heeft het college inzicht op de herkomst van de extra toestroom van leerlingen en zo ja, 

hoeveel daarvan zijn er afkomstig uit Lombok? 

4. Is er volgens het college een rechtstreekse relatie tussen de sluiting van de Jan 

Nieuwenhuyzenschool  in 2013 en de overloop bij de Johan de Wittschool? Met andere 

woorden: vanaf wanneer heeft de toestroom richting de Johan de Wittschool een grote 

vlucht genomen? 

5. Klopt het dat het gebouw aan de Maetsuykerstraat 1A nog altijd de bestemming 

‘Maatschappelijke Doeleinden’ (Bestemmingsplan Lombok, december 2008) heeft, 

waaronder onderwijs mogelijk is? 

6. Wat is het huidige gebruik van dit pand? 

7. Hoe denkt het college over de vestiging van een dependance van de Johan de Wittschool en, 

mocht het college meegaan in deze wens, is het college het met de SP eens dat het gebouw 

van de voormalige Daltonschool Jan Nieuwenhuyzen  daartoe wellicht een pasklare optie is?  

8. Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom werd deze optie in 2013 nog als niet haalbaar 

beschouwd? 

9. Kan het college een actueel overzicht verschaffen van de bezettingsgraad van de 

basisscholen in West: waar is nog plek, waar is er een tekort? 

T.W. Schipper (SP) 


