Zeewolde, 12 oktober 2018
Onderwerp: Huisvesting Panta Rhei en Kaleidoscoop

Aan ouders/verzorgers van Panta Rhei en Kaleidoscoop,
Graag willen wij u over het volgende informeren.
De Polderwijk groeit de komende jaren en daar zijn we blij mee en ook op voorbereid. Om de
huisvesting voor onze kinderen in de komende twaalf jaren te garanderen hebben we in juni 2018
een gezamenlijk plan ingediend bij de gemeente. De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 onze
plannen voor de huisvesting van onze scholen goedgekeurd. En daar zijn we blij mee.
Wat betekent dit plan?
1. In schooljaar 2018-2019 kunnen we de leerlingen nog inpandig opvangen. Voor Panta Rhei
betekent dit dat er inpandig twee lokalen worden gerealiseerd om de balans tussen
lokaalruimte en gangen te herstellen conform de norm. Het eerst lokaal wordt in de
komende weken gerealiseerd.
2. Het plan voor uitbreiding bestaat uit drie fases. De eerste fase is bouwen op het dak van
Panta Rhei. De planning is dat deze verbouwing in 2020 wordt opgeleverd. Dit betreft vier
lokalen die beide scholen kunnen gebruiken. Om te laten zien dat dit voor ons samen is, zal
voor Kaleidoscoop een ingang gecreëerd worden vanaf hun schoolplein.
3. Wanneer de prognose aantoont dat er daarna meer lokalen nodig zijn, kunnen er 6 lokalen
aan Kaleidoscoop gerealiseerd worden. Wij verwachten deze in 2024-2025 nodig te hebben.
Dit is afhankelijk van de leerlingengroei op beide scholen.
4. Tenslotte worden er in de toekomst afhankelijk van de leerlingengroei schoolwoningen
gecreëerd, waar beide scholen en eventueel andere partners gebruik van kunnen maken.
Wanneer de wijk over 20 jaar weer krimpt kunnen we de schoolwoningen en evt. lokalen van
Kaleidoscoop in fases weer teruggeven aan de gemeente.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de
directeuren van de Panta Rhei en Kaleidoscoop.
Met vriendelijke groet,
Timothy Kok, directeur van Ante-school Panta Rhei
Jolanda van Duinkerken, locatie-directeur Kaleidoscoop
Roel Hijne, algemeen directeur SKOZ-SIBZ
Geurt Morren, Voorzitter CvB Ante
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