Rozenburg, 13 april 2018

Betreft: uitbreiding hoofdlocatie

Beste ouders/verzorgers,

We willen u middels deze brief informeren over de uitbreiding van onze
hoofdlocatie (Bramenpad) met twee extra lokalen.
OBS De Phoenix is in zeven jaar gegroeid van 120 naar 285 leerlingen (april
2018). Dit schooljaar hebben we in januari zelfs een instroomgroep
samengesteld om de aanwas van nieuwe leerlingen te reguleren. We willen
immers geen overvolle klassen. De M.R., team en directie van de school
hebben de afgelopen jaren regelmatig gesprekken gevoerd met ons bestuur
(BOOR) en de gemeente Rotterdam. De afdeling Stadsontwikkeling van de
gemeente Rotterdam heeft geprognotiseerd dat ondanks een dalend
leerlingenaantal in Rozenburg OBS De Phoenix groeit naar ca. driehonderd
leerlingen. Dit betekent dat de school minimaal twaalf lokalen ter beschikking
moet hebben.
In januari j.l. zijn door de gemeente Rotterdam leegstaande lokalen van
PCBO de Regenboog aangeboden. Deze hebben we geweigerd, omdat we
niet in drie verschillende locaties gehuisvestigd willen worden en omdat onze
sfeer, pedagogische aanpak en schooltijden wezenlijk verschillen met die van
onze buurschool. In feb/maart j.l. is met BOOR een leerlingenstop besproken.
We willen onze kwaliteit van onderwijs waarborgen en daar horen geen
overvolle klassen bij. Na veel overleg heeft ons bestuur uiteindelijk
toestemming gegeven voor het plaatsen van twee tijdelijke (de leaseduur is 5
jaar) lokalen.
Een drietal aannemers gaan offertes uitbrengen. Er is door de afdeling
huisvesting van BOOR een strakke tijdsplanning gemaakt. De verwachting is

dat de lokalen over ca. twintig weken (herfstvakantie!) worden geplaatst. Bij
bezwaren van bijv. de buurtbewoners zal de procedure voor plaatsing langer
gaan duren (kerstvakantie!). De buren rondom het Bramenpad worden per
brief geïnformeerd en zodra de aannemer bekend is zullen we een
informatiebijeenkomst organiseren. De twee lokalen komen naast groep 1/2B
met uitzicht op de kippenwei. De lokalen zullen aan alle hedendaagse eisen
voldoen.
Na de zomervakantie starten we met elf groepen, waaronder drie
kleutergroepen. Het lokaal van groep 1D (de instroomgroep) wordt weer
ingericht als speellokaal. Op basis van onze huidige gegevens beginnen in
augustus de groepen 1/2 met ca. 23 kleuters. Na de ingebruikneming van de
nieuwe lokalen starten we opnieuw een instroomgroep. In juni krijgt u
informatie over de indeling van de overige klassen en de verdeling van de
leerkrachten. De groepen 6, 7 en 8 blijven gebruik maken van de
dependance op de Gruttostraat.
Ik wil de M.R. bedanken voor de steun bij de gesprekken met ons bestuur.
Voor op- en aanmerkingen en voor eventuele vragen kunt u contact opnemen
met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
P. van Genderen
(directeur OBS De Phoenix)

