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De sporthal is bestemd voor het
gymonderwijs, voor Oliveo

Handbal, die er een eigen kantine
krijgt en voor eventuele andere
sportverenigingen. Buiten komen
nog twee verharde handbalvelden
voor Oliveo Handbal, waarvan er
één overdag als speelplaats wordt
gebruikt.

Handbal om de hoek
In deze krant stellen wij de ge-
bruikers van de Multifunctionele
Accommodatie aan u voor. Maar
ook de initiatiefnemers die vertel-

len over de totstandkoming van
het gebouw dat soms niet altijd
helemaal volgens plan verliep.
Na de beslissing van de lokale
gemeenteraad over het uitplaatsen
van Oliveo Handbal. Stond plots
het bestuur van Oliveo Handbal
aan de poorten van de Multi-

functionele Accommodatie. De
bouwplannen lagen al klaar voor
de grote aanvang, maar men kon
na de komst van de sportclub toch
weer terug naar de tekentafel. Het
is het resultaat uiteindelijk alleen
maar ten goede gekomen.

speciaal basisonderwijs
Tijdens de bouw besloot de
minister van OCW de school voor
speciaal basisonderwijs (SBO)
Het Prinsenhof uit Zoetermeer
te verplaatsen naar Pijnacker-
Nootdorp. Een extra uitdaging dus
en wederom een wijziging van de
bouwplannen. De SBO-voorziening
in onze gemeente betekent voor
leerlingen uit Pijnacker-Nootdorp
en Lansingerland dat zij niet
meer zo ver hoeven te reizen
voor hun school. Dit is een grote
vooruitgang voor scholieren en
hun ouders. De huisvesting van
de school in de Multifunctionele
Accommodatie betekent ook dat
de verwachte leegstand in de

eerste jaren na oplevering van dit
gebouw, wordt opgevuld.

Voor iedereen
De term multifunctioneel wordt
nu in de volle breedte gedragen.
Maar het gebouw biedt straks ook
een centrale functie voor de wijk.
Bewoners van Keijzershof kunnen

desgewenst de kantine van Oliveo
Handbal huren voor allerhande

activiteiten, maar ook de buiten-
velden zijn vrij toegankelijk voor
jonge en oudere inwoners van de
wijk. Er komen doeltjes te staan en
aan de randen van de Multifuncti-
onele Accommodatie wordt in de
toekomst een prachtig park aan-

gelegd waar ook rekening wordt
gehouden met de wensen van de
wat oudere jongeren in de wijk.

na de herfstvakantie
Het gebouw zelf oogt fris en vol-
doet aan de laatste eisen. De twee
gebouwen worden samengesmol-
ten door middel van een corridor
die letterlijk zorgt voor “verbin-

ding” tussen de verschillende
scholen en instellingen. Met deze
Multifunctionele Accommodatie
is Keijzershof helemaal klaar voor
de toekomst. Het gebouw zal na de
herfstvakantie officieel in gebruik
worden genomen.

De Prinsenhof

Oliveo - Handbal
Skippy - PePijn

De Vlinderboom

De Keizerskroon

Sporthal

Multifunctionele accommodatie ’Het Nest’

Keijzershof met Multifunctionele Accommodatie
helemaal klaar voor de toekomst

Pijnacker - Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bouw en inrich-

ting van de Multifunctionele Accommodatie in de woonwijk Keijzershof in Pijnac-

ker Zuid. Het complex omvat drie basisscholen: De Keizerskroon, De Vlinderboom

en de school voor speciaal basisonderwijs De Prinsenhof. Er komt een kindercen-

trum van SkippyPepijn met peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
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De architecten van Studio Keijzershof:

No Label & Studio Leon Thier

www.no-label.info
T: 010 - 2827240

info@no-label.info

www.studioleonthier.nl
T: 070 - 3584000
info@studioleonthier.nl

Met veel plezier hebben wij de

afgelopen jaren gewerkt aan het

ontwerp van de MFA in Keijzershof.

Wij zijn trots op het resultaat!

We wensen U, grote en kleine mensen,

veel sport, leer- en speelplezier

in de gloednieuwe accommodatie!

Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker

50 jaar

en de overige partners in de
MFA ‘Het Nest’

met het nieuwe gebouw!

SKOP ontwikkelt talenten

Meidoornlaan 2 • 2641 CB Pijnacker
www.skoppijnacker.nl

feliciteert

Multifunctionele
accommodatie Keijzershof

felicitatie

Het college van burgemeester en wethouders

feliciteert
alle gebruikers van

Multifunctionele Accommodatie

Keijzershof ‘Het Nest' en wenst
ze veel succes

met de ingebruikname.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

3D beelden: No Label architectuur stedenbouw interieur en Studio Leon Thier
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Zoals een goed ambtenaar be-
taamt begon het voor Richard

allemaal met cijfers en prognoses.
“Elke gemeente heeft de wettelijke
plicht om leer- en bewegingson-
derwijs aan te bieden. Op basis van
een prognose die je dan loslaat op
een wijk als Keijzershof komt dan
al snel naar voren dat er behoefte
gaat ontstaan voor onderwijs.
Scholen moesten in eerste instan-
tie aantonen dat ze levensvatbaar
zijn en ik heb dan ook heel wat
overleg gehad met schoolbestu-
ren. Uiteindelijk meldde zich het
katholiek en protestants christe-
lijk onderwijs en daarmee zijn
wij constructief om de tafel gaan
zitten.”

speciaal onderwijs
De inzet was om zo’n 700 kin-
deren te huisvesten in het pand.
“Maar ik sluit niet uit dat er in

de toekomst meer kinderen bij
zullen komen. Dat blijft altijd
een gok, maar we zijn er in ieder
geval klaar voor.” Deze houding
kwam Giorgi goed uit toen tijdens
de bouw vanuit de landelijke
overheid werd besloten om het
speciale onderwijs uit Zoetermeer
onder te brengen in Pijnacker. De
Multifunctionele Accommodatie
kan deze ruimte prima bieden.
“Daarnaast slaat de gemeente twee
vliegen in één klap, want er zijn
geen kosten meer voor schoolver-
voer naar omliggende gemeenten.
Ideaal dus.”

kansen zien
De doorgewinterde projectmana-
ger kon wel terug naar de teken-
tafel toen Oliveo Handbal door
de gemeenteraad zijn kant werd
opgeduwd. “Daar was ik natuurlijk
in eerste instantie niet blij mee.

Maar ik zit al lang genoeg in dit
wereldje om te weten dat de ge-
meenteraad nou eenmaal beslist.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook
al heel snel kansen zag hoor. De
scholen raakten ook steeds meer
enthousiast. Want met de komst
van Oliveo Handbal zijn er veel
meer mogelijkheden bijgekomen,
zoals één grote sporthal en het
gezamenlijk gebruik van de sport-
kantine.”

Volgens Giorgi is over alles tot in
de puntjes nagedacht en biedt de
school een gezonde leefomgeving
voor kinderen: “Wij hanteren
de regels van zogenoemde frisse
scholen. Dat wil zeggen dat er een
heel goed lucht circulatiesysteem
is geïnstalleerd en zodoende de
ventilatie optimaal is. Daarnaast
‘leeft’ het gebouw op duurzame
warmte- en koudeopslag. In de zo-
mer wordt de vloer gekoeld en in

de winter warmt hij op. Daarnaast
is ook het dak voorzien van iets
heel speciaals. Door middel van
buizen in het dak van de sporthal
kan bij hoge temperaturen water
worden opgewarmd. Daar kunnen
de handballers of kinderen die
hebben gegymd weer mee dou-
chen.”

op tijd af
Wijkmanager Kees Konings houdt
de omgeving van de Multifuncti-
onele Accommodatie goed in de
gaten. “Het gebouw en de omge-
ving krijgen namelijk ook een
wijkfunctie. Naast de speelvelden
van Oliveo voor algemeen gebruik,
buiten de momenten dat de hand-
bal uiteraard speelt, komt er ook
een trapveldje, een heuse schapen-
weide en een speelplaats met grote
boomstronken en rioolbuizen die
gaan dienen als speelmateriaal”,
weet Giorgi. Over de samenwer-
king met de architecten, de bou-
wers, Oliveo Handbal, de scholen
en wijkbewoners is hij duidelijk:
“Ik ben best een vorm van trots op
de samenwerking.” Op de vraag of
alles op tijd toegankelijk is en de
deadline wordt gehaald voor de
herfstvakantie is hij nog stelliger:
“Ja, punt!”, lacht hij zelfverzekerd.

Projectmanager Richard Giorgi

“Ik ben trots op de samenwerking”

De Keizerskroon wil school in de wijk zijn

Projectmanager Richard Giorgi van de gemeente Pijnacker-Noot-
dorp heeft al heel wat projecten voorbij zien komen tijdens zijn
werk bij de gemeente. In de functie als projectmanager stond
hij onder andere aan de wieg van het nieuwe Stanislas College,
sportcentrum de Viergang en bedrijvenpark Heron.
Bij de bouw van de Multifunctionele Accommodatie is hij ook
meer dan betrokken.

De RK-basisschool De Keizerskroon snakt al een paar jaar naar de
nieuwbouw in Keijzershof. De school telt intussen 150 leerlingen
en zit heel krap op het scholeneiland in Koningshof, de wijk naast
Keijzershof.

De tijdelijke huisvesting duurt al
bijna vier jaar. Op 1 januari 2009
ging De Keizerskroon van start
met welgeteld vier leerlingen.
Die waren toen zo jong dat ze
er nu nog op zitten: Amanda,
Quinten, Robin en Serina. Van
De Keizerskroon wordt verwacht
dat de school de komende jaren
stevig zal doorgroeien.
Esther Pleij is als schooldirecteur
vanaf het prille begin betrok-
ken bij De Keizerskroon en gaf
zelfs het directeurschap van
de Johannesschool op om het
aanbod van de SKOP, het starten
van een nieuwe school in de wijk
Keijzershof, met beide handen
aan te pakken. Vanaf de start je
eigen visie en invulling geven
aan het onderwijs, hoe mooi is
dat niet? Vanaf dag 1 stopt zij
dan ook haar ziel en zaligheid
in de school, samen met een
buitengewoon gedreven team,
dat inmiddels is uitgegroeid
tot zestien personen. Esther is
bijzonder ingenomen met het
nieuwe multifunctionele gebouw
en kijkt, net als alle leerlingen
en hun ouders, enorm uit naar
de verhuizing. De Keizerskroon
krijgt zestien lokalen plus een
speellokaal. Er is een gezamen-
lijke sporthal voor het bewegings-
onderwijs.
Esther Pleij: ”We hebben op dit

moment zeven groepen: drie
kleutergroepen, één groep 3,
één groep 4, één groep 6 en een
combinatiegroep 5, 7 en 8. Begin
2013 werd de vierjarige Ro-
mano verwelkomd als stralende
honderdste leerling en intussen
staat de teller al op 150. De groei
zit er dus goed in en Esther Pleij
verwacht dat de verhuizing naar
de nieuwbouw nog een extra
stimulans zal zijn voor de groei.”
Algemeen directeur/bestuur-
der Piet van Adrichem van de
Stichting Katholiek Onderwijs
Pijnacker (SKOP) zegt dat de
economische crisis tot gevolg
heeft dat de 2300 woningen van
Keijzershof er veel minder snel
zullen staan dan ooit gepland
en dat dit tot gevolg heeft dat er
niet zo’n enorme leerlingenpiek
zal zijn als in voorgaande nieuw-
bouwwijken. “Het gebouw is op
de groei gepland, maar zal pas
in 2021 vol zitten. We zullen als
school geleidelijker groeien en de
piek zal minder groot zijn. En dat
is op zich prima.”
Binnen SKOP hebben de scholen
veel vrijheid om het onderwijs
naar eigen idee en visie in te
richten, maar een centraal
uitgangspunt is wel: school zijn
in de wijk. Een school is niet
een op zichzelf staand instituut,
maar heeft een functie in de

omringende samenleving. Dat
gebeurt door allerlei vormen
van samenwerking met organi-
saties en mensen binnen de MFA
en binnen de wijk; met andere
scholen.
Om ouders met elkaar in con-
tact te brengen organiseerde
de Keizerskroon de afgelopen
jaren geregeld koffieochtenden,
waarbij ouders met elkaar, onder
het genot van een kopje koffie,
praten over de opvoeding van de
kinderen. In het nieuwe gebouw
gaan zij hier mee verder, samen
met onder meer De Vlinderboom.
Er worden themabijeenkomsten
georganiseerd en er wordt een
ouderkamer ingericht, waar
ouders elkaar kunnen ontmoeten
en ervaringen kunnen delen.

Esther Pleij: “Ons onderwijs-
systeem heeft als uitgangspunt
dat we onze leerlingen zien als
wereldburgers in de 21ste eeuw.
Bij de start van de school wisten
we direct dat we onze zaakvak-
ken anders wilden aanbieden.
Niet meer in losse brokken, maar
betekenisvol en gericht op ple-
zier in het leren. IPC staat voor
International Primary Curriculum
en is een curriculum waarbij
effectief leren centraal staat. Het
is van oorsprong ontwikkeld voor
internationale scholen en later in
het Nederlands vertaald. Geschie-
denis, aardrijkskunde, natuur,
ict, techniek, en kunstzinnige
vorming, alles komt er in terug;
de basisvakken rekenen, taal
en lezen staan daar echter los

van. IPC is inmiddels een begrip
bij alle kinderen en ouders op
school en het plezier tijdens de
IPC lessen kan niemand ont-
gaan. Een andere pijler is het
Keizersuur, waarbij de leerlingen
zelfstandig werken, aan de hand
van een weektaak. Verder hebben
we een aantal keren per jaar de
Kroonweek, een themaweek die he-
lemaal in het teken staat van een
bepaald onderwerp. De laatste
pijler van de school is het port-
folio. Kinderen verzamelen werk
waar ze trots op zijn en laten
dat aan hun ouders zien. Naast
de gebruikelijke oudergesprek-
ken, hebben alle kinderen twee
keer per jaar met hun ouders
een portfoliogesprek, waarbij de
kinderen zelf vertellen wat zij
geleerd hebben, hoe zij het ge-
leerd hebben en waar zij trots op
zijn. De architect heeft hier zelfs
in het nieuwe gebouw rekening
mee gehouden: alle klassen zijn
ingericht met prachtige kasten-
wanden, waarin de portfoliomap-
pen en het verzamelde werk van
de kinderen een plek krijgen. Dat
ziet er schitterend uit!”
Esther Pleij en Piet van Adrichem
zien uit naar de verhuizing die
gepland staat in de herfstvakan-
tie en de week ervoor. Skippy/Pe-
Pijn en de combinatiefunctiona-
rissen van de gemeente houden
zich in die periode bezig met de
‘buitenschoolse opvang’ van de
leerlingen. Een eerste staaltje
samenwerking binnen de Multi
Functionele Accommodatie.

Richard op de trap die tevens dienst zal gaan doen als tribune voor theater- of
toneelvoorstellingen door de basisschoolleerlingen van de Multifunctionele Ac-
commodatie. Foto: Marvin Hake

Esther Pleij en Piet van Adrichem bij het oude gebouw met de eerste vier leer-
lingen van de school: Quinten (8), Amanda (10), Robin (8) en Serina (9).
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Feliciteert De Vlinderboom
en de overige partners in de

‘MFA Het Nest’ met
het nieuwe gebouw!

Verwachtingsvol
Onderwijs

Postbus 22, 2630 AA Nootdorp
Tel: 015 - 3614698 - www.octant.nl

Multifunctionele
accommodatie Keijzershof

Multifunctionele
accommodatie Keijzershof

3D beelden: No Label architectuur stedenbouw interieur en Studio Leon Thier
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Van ballonhal naar sporthal

Ron van der Ploeg en Sjoerd Sliggers van Oliveo Handbal
Oliveo Handbal-voorzitter Ron van der Ploeg haalt opgelucht
adem: over enkele weken wordt het splinternieuwe complex waar
‘zijn’ Oliveo Handbal zich zal vestigen, dan eindelijk geopend. Het
was een spannende tijd vol met uitdagingen, onderhandelen en
op het scherpst van de snede juiste beslissingen durven maken.
Met ondersteuning van projectcoördinator Sjoerd Sliggers en zijn
manschappen, is er inmiddels een parel van een kantine en een
prachtige sporthal opgeleverd.

De zoon van Sjoerd speelt bij
Oliveo en zijn vrouw zat in het
bestuur, zodoende rolde hij in
het project. Door zijn achter-
grond als projectleider bij onder
andere DSM, had Oliveo in één
klap een hoop expertise in huis:
“Maar tussen industrieel en
gemeentelijk werken bleek nog
een hoop verschil te zitten.”,
vertelt hij. Waren namelijk eerst
alle ogen gericht op de Oude
Polder bij Klapwijk als beoogde
verhuislocatie, een draai van de
lokale gemeenteraad gaf ineens
uitzicht op een samensmelting
met de in aanbouw zijnde mul-
tifunctionele Accommodatie in
Keijzershof.

grote stap
“Dit betekende voor de reeds
aangemelde scholen een vertra-
ging van een jaar, maar gaf ook
grote voordelen in de toekomst.
Er is nu één grote sporthal,
een kantine die indien gewenst
beschikbaar is voor alle gebrui-
kers van het gebouw: en uiter-
aard twee buitenvelden”, weet
Ron. “Het was wel een grote stap
hoor”, zo zegt hij nu. “Van een
ballonhal naar een sporthal is
een flinke uitdaging. Bij de inde-

ling van de kantine hebben we
flink gepuzzeld, maar we hebben
ook een bovenverdieping in het
ontwerp gepast. Daar bevinden
zich nu de bestuurskamer en een
fitnessruimte.”

De kantine
Op de kantine en dan met name
de keuken zijn Sjoerd en Ron
meer dan trots: “Ja, het is een
flinke”, zegt Sjoerd. “Sowieso
omdat wij de komende jaren
groei verwachten”, vult Ron
aan. “Wij hebben nu zo’n 300
leden en we verwachten door de
ontwikkeling van de wijk en het
samengaan met EDH uit Delft
een gezonde groei.” Sjoerd over
de keuken: “We hebben geko-
zen voor een semiprofessionele
keuken. We kunnen straks hele
grote groepen bedienen. En we
hebben draadloos internet in
de kantine!” Ron: “We hebben
dit gerealiseerd vanuit een
echte Ondernemersgedachte; nu
investeren voor de jaren die gaan
komen. Dat was het idee.”

Voordelen
Het grote voordeel van de
nieuwe accommodatie noemt
het sportieve tweetal: de transpa-

rantie van de zaal. Vanuit de kan-
tine kun je live de wedstrijden
volgen door een aaneenschake-
ling van mooie ruiten. Maar ook
de tribune op de eerste verdie-
ping scoort hoog. “En tot slot
een gigantische besparing op
energie. Helemaal in vergelijking
met de oude locatie. Daar bleef
je stoken”, zegt Ron.

Missen
De oude locatie aan de Monni-
kenweg wordt spoedig verlaten.
“Sinds 1951 hebben wij daar
gezeten. Begonnen in de oude
kantine van Oliveo voetbal en
in 1986 met een nieuw onderko-
men en natuurlijk de komst van
de bekende ballonhal. Uiteraard
gaan we de vertrouwde omge-
ving een beetje missen, maar ik
hoop dat onze leden de sfeer van
de club gewoon meenemen naar
Keijzershof. Want een randvoor-
waarde van het succes is natuur-
lijk dat alles hier, maar dan ook
alles, weer ‘Oliveo Handbal’ gaat
uitademen”, aldus Ron.
De sporthal is maandag tot
en met vrijdag onder andere
geopend voor trainingen van
Oliveo Handbal. In het weekend
zijn er wedstrijden.

Sjoerd en Ron in de nieuwe hal die naar eigen zeggen niet onder doet voor
een accommodatie waarin de eredivisie van de handbalsport wedstrijden
houdt. Foto: Marvin Hake

‘Ontdek samen dat wat je nog niet kent om te worden wie je
bent.’ Dat is de slogan van cbs De Vlinderboom, een van de
twee basisscholen in de nieuwe Multi Functionele Accommoda-
tie in Keijzershof. Schooldirecteur Carin Robles straalt van oor
tot oor als ze de slogan plechtig uitspreekt en nog een keer op
dicteertempo herhaalt. Eigenlijk straalt ze voortdurend. Wat
een energie, wat een bevlogenheid en wat een woordenstroom!

De Limburgse werkt al een jaar
of twintig in het onderwijs.

Was adjunct bij de Ackerweide in
Tolhek en werd directeur van De
Vlinderboom, een frisse moderne
school met een heel duidelijke
visie op onderwijs en opvoeding.
“Het kind staat centraal bij de
gouden driehoek kind, leerkracht
en ouders. We vinden de inbreng
van de ouders ontzettend belang-
rijk. Zij kennen hun kind zeker
in de beginfase veel beter dan wij
en daarom is het zaak om voort-
durend met elkaar in contact te
staan. Drie keer per jaar hebben
we een gesprek met de ouders, die
iedere dag in de school terecht
kunnen. Van kwart over acht
tot half negen is er een inloop-
kwartiertje waarbij ouders even
kunnen bijpraten met elkaar en
met de leerkracht. De kinderen
kunnen laten zien waar ze mee be-
zig zijn. We gaan dat in de nieuwe
school vormgeven door een ouder-
kamer in te richten. Samen met
De Keizerskroon gaan we bijeen-
komsten organiseren over thema’s

in onderwijs en opvoeding.”
Over de ouders zegt Carin nog: “Zij
kennen de gebruiksaanwijzing van
hun kind van binnenuit en kun-
nen vaak precies aangeven wat wel
werkt en wat niet. Welke talenten
ze hebben en wat er in hun gedrag
bij te sturen is en op welke manier
dat het beste gaat.”
De Vlinderboom wil een school
zijn die midden in de wijk en
de wereld staat. “We willen zo
onderwijs geven dat kinderen
zichzelf en de wereld lerend kun-
nen ontdekken. Individueel en in
samenwerking met elkaar. Samen
weet je meer dan in je eentje.
Kennis delen is hier de cultuur.
We kijken daarbij naar wat in de
moderne samenleving van belang
is. We zijn steeds meer een inter-
nationale wereld. Daarom vinden
we het belangrijk dat kinderen
vanaf groep 1 tot en met 8 Engels
leren. Verder stellen we techniek
centraal. Overal zit techniek in en
ieder moment van de dag krijg je
met techniek te maken. Zelfs al bij
het openen en sluiten van een rits.

ICT speelt een rol. We werken met
smartboards in de nieuwe school
is er ook Wifi. Dus als boven-
bouwleerlingen een I-pad of een
smartphone meenemen dan hoeft
die niet altijd uit te staan. Als het
een functie heeft, is het juist goed
om hem wel aan te hebben in de
klas en ermee te werken.”
Het team is bijzonder blij met
de nieuwe accommodatie waar
ze naar hebben uit gekeken. Ze
hebben er alle ruimte en moge-
lijkheden om verder uit te groeien

als school. Op dit moment telt de
school 85 leerlingen, verdeeld over
vijf groepen: twee groepen 1 en 2,
één groep 3, één combinatiegroep
4 en 5 en één combinatiegroep 6, 7
en 8. De leerlingen komen uit Ke-
ijzershof, diverse wijken eromheen
en uit Oude Leede. De school heeft
dertien lokalen waarvan er bij de
start zes worden gebruikt, maar
dat zullen er snel meer worden.
Algemeen directeur Reinoud
de Vries van Octant zegt, dat de
scholen van Octant uitgaan van

verwachtingsvol onderwijs waarbij
het kind leert zichzelf gaandeweg
te ontdekken door in vrijheid
keuzes te maken. Dat mag met
vallen en opstaan. Fouten maken
mag, als je er maar van leert. De
verwachtingen van Carin en haar
team zijn hooggespannen en dat
geldt ook voor de leerlingen en
hun ouders. “We zien er naar uit
om samen met onze partners in de
nieuwbouw en andere organisaties
optimaal werk te maken van ons
onderwijs en onze school.”

De Vlinderboom: frisse en moderne school
midden in wijk en wereld

Carin Robles en Reinoud de Vries in groep 3. De school groeit vanuit de onderbouw snel.
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Speciaal basisonderwijs in Pijnacker-Nootdorp:

SBO De Prinsenhof een aanwinst
Met de komst van SBO De Prinsenhof heeft Pijnacker-Nootdorp nu
speciaal basisonderwijs in de gemeente zelf. Kinderen voor wie het
programma van de gewone basisscholen niet aansluit, hoeven nu
niet meer naar scholen buiten de gemeente. Ook biedt de komst van
Prinsenhof mogelijkheden voor meer samenwerking tussen regulier
basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

De Prinsenhof(school) is afkom-
stig uit Zoetermeer. Daar zijn nog
twee scholen voor speciaal basis-
onderwijs, een katholieke en een
openbare, en het gevaar dreigde
dat SBO Prinsenhof als derde
school overbodig zou worden. De
Prinsenhof ging op zoek naar een
ander vestigingsgebied en vond
dat in Pijnacker, waar in de Multi
Functionele Accommodatie nog
ruimte genoeg was. Wethouder
José van Egmond van onderwijs
heeft de Zoetermeerse school
met open armen ontvangen. De
Prinsenhof beschikt de komende
vier jaar nog over een dependance
in Zoetermeer.
Locatieleider Arjan Hoogerbrugge
vertelt dat hij en zijn collega’s
zich, evenals de leerlingen en
hun ouders, heel welkom voelen
in Pijnacker-Nootdorp. “De ge-
meente heeft er alles aan gedaan
om ons begin september op deze
locatie te laten beginnen. Met een
beetje kunst en vliegwerk is dat
gelukt. We zijn met 72 leerlingen
begonnen, verdeeld over vijf groe-

pen. We willen de komende jaren
groeien naar 120 tot 140 kinderen.
We richten ons qua werkgebied
op Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw
en Lansingerland en deels ook
Zoetermeer.”
Speciaal basisonderwijs is bedoeld
voor kinderen die op een gewone
basisschool door welke oorzaak
dan ook leerachterstanden
oplopen. Dat kan zijn door een
benedengemiddelde intelligentie
en/of door andere oorzaken zoals
autisme, adhd in ernstige vorm,
dyslexie of een combinatie van
meerdere oorzaken. Het is voor
ieder kind naar om te merken
dat je het niet snapt of het tempo
niet kunt bijbenen. Hier zijn de
groepen veel kleiner, gemiddeld
vijftien tot zeventien leerlingen,
en kunnen we gerichter aandacht
hebben voor het individuele
kind en het kind begeleiden met
speciale expertise. Daarnaast zijn
er veel ondersteunende disci-
plines actief in de school, zoals
logopedie, interne begeleiding,
schoolmaatschappelijk werk, fy-

siotherapie, enzovoort.” Er is veel
rust, regelmaat en structuur in
een school voor speciaal onder-
wijs. “Veel kinderen hebben dat
nodig om te kunnen leren. Van
nieuwe ouders hoor ik vaak: wat
is het hier stil? We zijn voor de
leerlingen niet streng maar wel
consequent. Een vast programma
is daarbij ook belangrijk. ’s Mor-
gens zijn we met de basisvakken
bezig en ’s middags is er ruimte
om met koken, techniek, theater
en creativiteit aan de gang te
gaan. Spelenderwijs passen de
leerlingen daarbij vaardigheden
op het gebied van taal, lezen en
rekenen toe.”

Kinderen die arriveren in het spe-
ciaal onderwijs, hebben vaak al
de nodige frustraties opgebouwd
in het reguliere basisonderwijs
en een hekel aan school en leren
gekregen, zegt Arjan. “We probe-
ren ze het plezier in school weer
terug te laten vinden, door ze te
laten ontdekken, dat ze het met
iets meer uitleg wel snappen. Ze
ervaren dat zij niet de enige zijn
in de groep die iets niet meteen
begrijpen en krijgen weer zelfver-
trouwen. Ieder kind wil bij een
groep horen en er niet buiten val-
len. Toch proberen we de groepen
op leeftijd in te delen. In de groep
is ruimte voor kinderen die na

een korte extra uitleg aan de slag
kunnen.”
SBO De Prinsenhof is formeel een
christelijke school die bestuurlijk
valt onder de Stichting Christelijk
Onderwijs Haaglanden die in
totaal 38 scholen bestuurt, maar
ook kinderen van andere richtin-
gen – zoals RK en openbaar – zijn
van harte welkom op de school.
De Prinsenhof wil graag samen-
werken met de basisscholen in
Pijnacker en omstreken. In eerste
instantie met de directe buren De
Keizerskroon en De Vlinderboom
maar ook met de andere scholen
uit de regio. Door uitwisseling
van kennis en expertise, onder
meer via de ambulant begeleiders
van SBO Prinsenhof. De Prinsen-
hof zal straks deel uitmaken van
het nieuw te vormen samenwer-
kingsverband van scholen uit
Lansingerland, Pijnacker–Noot-
dorp en Delft.
Arjan Hoogerbrugge en zijn team
van ongeveer vijftien mensen zijn
heel blij met de nieuwe accom-
modatie die alles biedt wat nodig
is, inclusief een sporthal, een
speelzaal, een buitenspeelterrein
en een aula voor grotere bijeen-
komsten. Allemaal gezamenlijke
ruimten die worden gedeeld met
de andere gebruikers(/bewoners)
van de MFA!

Arjan Hoogerbrugge bij de opening
van de school begin september.

015 - 369 50 21
skippyenpepijn.nl

SkippyPePijN
is trots op haar nieuwe

locatie Kowari
Buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal

Stichting Christelijk Onderwijs
Haaglanden

wenst

en de andere gebruikers van Het Nest,
veel succes in de nieuwe locatie.

www.scoh.nl
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Het lijkt of daar alle puzzel-
stukjes precies goed in elkaar

passen. Waar bouw je nog een
scholenaccommodatie die op de
groei is gebouwd en waar je heel
veel lokalen over hebt op het
moment dat het gebouw wordt ge-
opend? En waar hoor je nog dat je
niet hoeft te bezuinigen op allerlei
onderdelen van het basisplan,
omdat de aanbesteding vanwege
de crisis zodanig mee zit, dat de
bouwsom het toelaat om alles uit
te voeren en nog mooi ook? Piet
van Adrichem, de directeur van
de Stichting Katholiek Onderwijs
Pijnacker, loopt toch al een jaar
of veertig mee in het Pijnackerse
onderwijs maar had het nog niet
eerder beleefd.
En waar maak je mee, dat er
ineens - als een geschenkje uit de
hemel - een handbalclub moet
worden verplaatst, die precies

mooi in het totale plaatje past?
En wanneer hoor je dat een jaar
vertraging als gevolg van de be-
nodigde planherziening eigenlijk
niet eens zo’n heel grote ramp
is, omdat door de crisis de hele
nieuwe wijk wat langzamer van de
grond komt?
En als klap op de puzzelvuurpijl:
waar gebeurt het dat er zich
ineens een school voor speciaal
basisonderwijs meldt, die met een
beetje bouwkundige aanpassingen
perfect in het gebouwdeel past dat
je toch voorlopig nog niet nodig
had voor het opvangen van de
leerlingenpiek van de twee basis-
scholen?
Het antwoord op al deze vragen:
waarschijnlijk nergens, maar wel
in Keijzershof. En dus was het
afgelopen maandag 8 oktober een
feestdag voor de wethouder jeugd
en onderwijs José van Egmond,

zelf ouder van schoolgaande kin-
deren en in een ver verleden van
beroep docente Frans. Afgelopen
maandag is de nieuwe naam van
MFA Keijzershof onthuld en zijn
we eindelijk van die nare afkorting
af.
José van Egmond: “Keijzershof is
hét voorbeeld van het moderne

denken over accommodaties en
samen optrekken van allerlei par-
tijen in opvoeding, opleiding en
opvang, binnen de wijk. Je hoort
alle betrokken partijen ook posi-
tief roepen over de samenwerking
bij het ontwikkelen en realiseren
van de plannen. Iedereen is er bij
betrokken. Dat is een groot com-
pliment voor onze gemeentelijke
mensen en een prachtige basis
voor goede samenwerking in de
praktijk. Ik vind het geweldig dat
we nu ook een school voor speciaal
onderwijs in onze eigen gemeente
hebben. Het gewone basisonder-
wijs en het speciaal onderwijs zul-
len dan vanzelf meer naar elkaar
toe groeien en gebruik maken van
elkaars expertise. Zeker als straks
het passend onderwijs wordt
ingevoerd en basisscholen zullen
er zelf voor moeten zorgen, dat
ieder kind het onderwijs krijgt dat
het meest en het best aansluit bij
de eigen persoon. Je ziet ook dat
allerlei organisaties in beweging
komen en niet op hun eigen ei-
land blijven zitten. Kijk maar naar
het Centrum voor Jeugd en Gezin;
dat krijgt steeds meer een plek
in de scholen, dichtbij de ouders..
Scholen gaan op hun beurt meer

in de wijk aan het werk. De nieuwe
scholen in Keijzershof gaan ou-
derochtenden en thema-avonden
organiseren voor de wijk en zijn
ook betrokken bij wijkfeesten. Ik
heb bewondering voor de energie
van mensen als Esther Pleij van
De Keizerskroon en Carin Robles
van De Vlinderboom. Ondanks de
vertraging en de problemen die ze
moesten overwinnen, zijn ze altijd
enthousiast en energiek gebleven.
Petje af daarvoor.”

Terug naar de basis: de gemeente
is er vooral voor de faciliteiten.
“Strikt genomen moeten we er
alleen maar voor zorgen dat de
kinderen een dak boven hun
hoofd hebben en een tafel en een
stoel. En dat moeten we ook nog
eens sober en doelmatig doen. En
daarom zijn onze ambtenaren nu
aan het onderzoeken wat we op dit
moment allemaal aan accommo-
daties hebben in de gemeente en
hoe de leerlingenaantallen van de
komende jaren daar op aansluiten.
Ook dat wordt weer een boeiend
proces! In MFA Keijzershof is ruim-
te genoeg. Dat kun je ook zonder
ingewikkeld cijferonderzoek wel
concluderen.”

Onderwijswethouder José van Egmond:

“Je komt voor mooie uitdagingen te staan”
Niet iedere dag is het feest voor een wethouder onderwijs. Hij/
zij moet roeien met financieel niet altijd even ruime riemen.
Soms wordt hij/zij geconfronteerd met een besluit dat een
geplande nieuwe onderwijsaccommodatie niet kan doorgaan.
En dan is het mooi als een bepaald plan wel honderd procent is
gelukt, zoals de Multi Functionele Accommodatie in Keijzershof.

José van Egmond bij de opening van
SBO Prinsenhof, begin september.

Directeur Kees Hermsen en de beoogd locatieleider in opleiding
Jennifer Giorgi kijken hun ogen uit in de drie grote groepsruimten
van SkippyPePijN in MFA Keijzershof. “Wat een schitterende frisse
felle vrolijke kleuren hè. Het knalt echt van de muren af”, roept
Jennifer. Kees Hermsen is iets bedaarder van aard, maar vindt het
ook heel mooi geworden allemaal.

SkippyPePijN is overal in Pijnac-
ker, Delfgauw en Nootdorp op
eigen of andermans locatie
actief met peuterspeelzaalwerk,
kinderopvang voor kinderen van
0 tot 4 en buitenschoolse opvang
van kinderen in de basisschool-
leeftijd, en mocht natuurlijk ook
niet ontbreken in het totaalcon-
cept van de MFA Keijzershof.

Kees Hermsen: “Peuterspeel-
zaalwerk voor kinderen vanaf
2,5 jaar en kinderopvang zijn
niet meer van elkaar los te zien
en daarom is Skippy anderhalf
jaar geleden gefuseerd met
PePijN, tot dan toe de organisa-
tie voor peuterspeelzaalwerk in
Pijnacker-Nootdorp. Tegelijk zijn
basisonderwijs en buitenschoolse
opvang niet meer van elkaar los
te zien. Dat begint al ’s morgens
om half acht met voorschoolse
opvang en dat gaat door tot ’s
avonds half zeven. Dus zijn wij
overal en ook hier van de partij,
als niet-winst-beogende stichting
en dus niet op commerciële
basis.”
SkippyPePijN heeft in Keijzers-
hof, Kowari BSO&PSZ ruimte

voor zestig kindplaatsen buiten-
schoolse opvang en er is volop
plek voor het peuterspeelzaal-
werk. Jennifer: “We gaan met één
groep peuters van start en er zal
waarschijnlijk snel een tweede
groep volgen. In een nieuwe wijk
zijn nu eenmaal altijd veel jonge
kinderen.”
De drie prachtige lichte groeps-
ruimten met veel glas en hun
eigen felle kleuren, zijn voorzien
van alle benodigde gemakken en
worden zo veel mogelijk mul-
tifunctioneel ingericht met in
lokaal 2 ‘verstelbaar’ meubilair,
zodat kinderen van verschillende
leeftijden er gebruik van kunnen
maken.

Kees en Jennifer kijken na jaren
voorbereiding uit naar de sa-
menwerking met de drie scholen
en ook Oliveo Handbal. Ook de
nieuwe zogeheten combinatie-
functionarissen van de gemeente
– die gericht zijn op sport en
cultuur – spelen in de samenwer-
king een rol. In de week voor de
herfstvakantie zijn de leerlin-
gen van De Keizerskroon al vrij
vanwege de verhuizing en dan

gaat SkippyPePijN al aan de slag
met de buitenschoolse opvang
van een aantal leerlingen. De
kinderen zullen in de komende
weken betrokken worden bij de
verdere inrichting en aanschaf
van de spullen, dit onder bege-
leiding van een nieuw team. Dit
team is samengesteld van PM’ers
(pedagogisch medewerkers) van
andere locaties. Zij gaan samen

met de kinderen aan de slag.
Net als de scholen is ook Skippy-
PePijN voortdurend betrokken bij
de plannen, zodat er ook echt
een accommodatiegeheel is gere-
aliseerd waar iedereen heel blij
mee is. Gebruikers die zometeen
in de praktijk met elkaar moeten
samenwerken, hebben dat al
vruchtbaar gedaan vanaf het
tekentafelstadium.

Jennifer Giorgi is zelf een heel
multifunctioneel persoon die
altijd met van alles bezig is. Van
toneelspelen tot oberen in De
Guyter of een andere gelegen-
heid. Organiseren en regelen
vindt ze heerlijk en wat kinderen
en jeugd betreft, vindt ze alle
leeftijden leuk. “Met mensen
werken is gewoon leuk”, zegt ze
met een grote smile.

SkippyPePijN heeft totaalpakket voor
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

Jennifer Giorgi en Kees Hermsen in de nieuwste accommodatie van SkippyPePijN: “Wat een prachtige ruimte en wat
een heerlijke felle kleuren.”
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www.homij.nlwww.homij.nl

Méérdan installeren

Functionaliteit, comfort en

duurzaamheid samen laten komen

in technische installaties.

Dat is werk voor HOMIJ. De functie

van het gebouw is ons uitgangspunt,

de gebruiker staat centraal.

Van ontwerp en realisatie tot en met

beheer en onderhoud.

HOMIJ, méér dan installeren.

Het kind centraal

Waal bouwt gebouwen en wijken waarin gebruikers en

bewoners zich thuis voelen en graag verblijven. Niet volgens

het traditionele bouwproces, maar op basis van ècht

samenwerken. We gaan met hen om tafel om mee te denken.

Om samen te creëren. Zo bouwen we met plezier en zijn we

trots op wat we realiseren!

Wij wensen basisschool De Vlinderboom, basisschool

Keizerskroon, kinderopvang Skippy, peuterspeelzaal

PePijn, handbalvereniging Oliveo en gemeente Pijnacker-

Nootdorp veel inspiratie en gebruiksplezier toe!

www.waal.nl

Wethouder José van Egmond
heeft maandagmiddag de

nieuwe naam bekend gemaakt
van de multifunctionele accom-
modatie (MFA) in de wijk Ke-
ijzershof.Het gebouw heet vanaf
vandaag ‘Het Nest’ en huisvest
straks drie scholen, een kinderop-
vang en Oliveo Handbal. De naam
is bedacht door Jesse Grüne. Ruim
negentig mensen deden mee aan
deze actie. Na de herfstvakan-
tie wordt het gebouw officieel
geopend.

Naam MFA Keijzershof: ‘Het Nest’

Wethouder José van Egmond, naamgever Jesse Grüne en projectleider Richard Giorgi.
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