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Geachte raadsleden,

Op 8 oktober 2020 ontvingen de directies van de Basisschool St. Jozef en Klavertje 4 een mail van 
wethouder Bob Duindam. Hierin laat hij de scholen weten dat het College van B en W gaat 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om sporthal de Eiber te sluiten.

Afgelopen zomer heeft de wethouder beide directies al mondeling op de hoogte gesteld van de 
plannen om De Eiber te sluiten. Wij zijn echter nog niet in de gelegenheid gesteld om onze zorgen en 
standpunten kenbaar te maken. Nu wij horen dat de plannen concreter worden en het College, en 
daarna de Raad, zich over de plannen gaat buigen, willen wij graag ons standpunt met u delen. Wij 
maken ons namelijk grote zorgen, over de kwaliteit van het bewegingsonderwijs èn over het verlies 
aan lestijd voor de ander vakken.

Huidige situatie
Op dit moment gymmen op beide scholen alle groepen twee keer per week in de Eiber. De ene les is 
een spelles, de andere een toestelles. De scholen maken alle schooldagen gebruik van de Eiber, van 
8.30 tot 14.45 uur (woensdag tot 12.30 uur). De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht 
van de Yellowbellies en duren 45 minuten. De leerkrachten halen en brengen de kinderen naar De 
Eiber, maar zijn tijdens de gymles op school voor andere taken.

Gymmen in de Noort Syde gaat ten koste van kostbare lestijd
Het kost veel meer tijd om met de leerlingen naar de Noort Syde te wandelen dan naar de Eiber. Nu 
kost het ongeveer 3-5 minuten om naar de gymles te gaan. Wanneer we naar de Noort Syde moeten 
zal dit al snel zo'n 15-20 minuten zijn, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Uitgaande van 
twee uur gym per week hebben we het al snel over zo'n 50-60 minuten meer per week, ruim 31-38 
uur per jaar. Dit is kostbare lestijd die ten koste gaat van andere vakken en het lesrooster nog verder 
onder druk zet.

Een oplossing zou zijn om de twee uren gym per week te blokken, dus eenmaal per week 1,5 uur 
gym. Je verliest dan minder lestijd. Dit gaat echter ten koste van de kwaliteit van de gymlessen. 
Anderhalf uur sporten achter elkaar is (te) lang, helemaal voor de jongere kinderen. Ook is het dan 
praktisch niet haalbaar om elke week een spel-les èn een toestel-les te geven. Ook de overheid pleit 
voor minimaal twee losse uren bewegingsonderwijs per week.

Een andere oplossing om lestijd te winnen is om de oudere kinderen (groep 5-8) op de fiets te laten 
gaan. Dit is praktisch echter niet haalbaar. Zowel de Jozefschool als Klavertje 4 hebben een



regiofunctie. Zo komen er kinderen uit Haastrecht, Benschop en Papekop. Deze kinderen komen niet 
op de fiets naar school. Van deze ouders kunnen we niet verwachten dat zij standaard twee keer per 
week de fiets van hun kind(eren) achter in de auto of op een fietsenrek naar school meenemen.

Gymmen in de Noort Syde gaat ten koste van de veiligheid
Het is niet veilig om met de jongere leerlingen naar de Noort Syde te laten lopen zonder hulp van 
andere volwassenen. Om een veilige situatie te kunnen garanderen, is de richtlijn is dat er minimaal 
één volwassene aan het begin van de rij moet lopen en één achteraan. Ook bij het oversteken is 
extra hulp nodig om het verkeer te laten stoppen.

In de praktijk betekent dit dat je 16 keer per week een extra volwassene nodig hebt om de kinderen 
te begeleiden naar de gym. Binnen de personele formatie is hiervoor geen ruimte. We zouden 
ouders hiervoor kunnen vragen, maar ervaring leert dat het steeds lastiger wordt om hulpouders te 
vinden voor dergelijke activiteiten. Voor een losse activiteit lukt het vaak nog wel om ouders te 
vinden, maar voor activiteiten die wekelijks plaatsvinden is dit vrijwel onmogelijk.

Gymmen in de Noort Syde kost de school extra geld
Zoals gezegd worden alle gymlessen verzorgd door een vakleerkracht van de Yellowbellies. De 
kosten, ongeveer C15.000-C17.500 p/j) worden betaald uit de gelden die de scholen krijgen voor 
werkdrukvermindering. Omdat de leerkrachten de gymlessen niet zelf geven, kunnen zij tijdens de 
lessen andere werkzaamheden op school verrichten. De leerkrachten kiezen zelf, in samenspraak 
met de MR, hoe zij deze werkdrukgelden in willen zetten.

Wanneer de leerlingen in de Noort Syde gaan gymmen, is het niet mogelijk voor leerkrachten om 
tijdens de gymlessen op school andere werkzaamheden te verrichten. Hierdoor kunnen de 
gymlessen niet meer betaald worden uit de werkdrukgelden. Het inzetten van vakleerkrachten is 
daardoor financieel niet langer financieel haalbaar, en ook dit zal ten koste gaan van de kwaliteit van 
de gymlessen.

Gymmen in de Noort Syde is niet in lijn met ambitie gemeente Oudewater
De gemeente Oudewater draagt uit dat zij sport en beweging stimuleert en streeft naar een gezond 
en sociaal Oudewater. In het Coalitieprogramma 2018-2022 zegt de gemeente dit onder andere te 
doen door 'sportstimulering van jeugdigen'. Sporthal de Eiber sluiten, tast de kwaliteit van het 
bewegingsonderwijs op scholen aan en past niet binnen deze visie.

Wij hopen dat de zorgen van de Jozefschool en Klavertje 4 mee wilt nemen in uw standpunt over het 
sluiten van de Eiber. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen wij dit 
graag. Wij lichten onze zorgen graag mondeling toe.

Met vriendelijke groet, mede namens beide medezeggenschapsraden,

vļádelon Nawijn
oirecteur-bestuurder Klavertje 4)

Tom Streng 
(directeur Jozefschool)
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