
‘Ik ben wel onder de 
indruk van de plannen’

Judit Weekenborg, rector van de SGL (zittend, rechts) in gesprek 
met ouders op één van de eerste avonden op openbare basisschool 
Kindcentrum Warande. SGL-docent Anouk Lagcher (staand)  
luistert mee.  Kees Bakker Communicatie ©

Honderden basisschoolleerlingen in 
Lelystad staan de komende maanden 
voor een belangrijke keuze: ‘welke 
school voor voortgezet onderwijs ga 
ik kiezen?’ Die keuze is voor sommigen 
al niet makkelijk en wordt dan ook 
nog eens gemaakt met de wetenschap 
dat er over twee jaar een hoop gaat 
veranderen, als de drie huidige scholen 
van nu in het schooljaar 2020/2021 
samengaan op één campus. Een lastige 
periode, dat beseft de Stichting voor 
Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) 
ook. Om het ouders makkelijker te ma-
ken en de toekomstplannen goed uit 
te leggen, ging de SVOL de afgelopen 
anderhalve maand ‘on tour’, waarbij 
alle basisscholen in Lelystad bezocht 
werden.

Zorgen weggenomen
En dat laatste, dat wordt gewaardeerd. 
‘Ik moet zeggen dat er wel wat van mijn 
zorgen zijn weggenomen,’ zegt één van 
de ouders op de informatieavond op De 
Tjotter, de laatste in de reeks. ‘Ik was toch 
wel bang dat het één grote leerfabriek 
zou worden. Maar het verhaal dat er 
allemaal kleine deelscholen komen van 
maximaal 300 leerlingen, met een eigen 
ingang voor die school en met een eigen 
team van leraren, stelt me gerust.’

Veerkrachtige kinderen
‘Ik geloof ook wel dat zo’n grotere school 
meer kansen biedt voor onze kinderen,’ 
zegt een andere ouder op de Tjotter. Meer 
studierichtingen, meer keuzevakken, op 

een grotere school is dat makkelijker te 
organiseren dan op drie individuele klei-
nere scholen. ‘Toch maak ik me ook zor-
gen. Want de komende twee jaar zullen 
lastig zijn op de drie scholen van nu. Je 
werkt toch naar die campus toe. Ik hoop 
niet dat het onderwijs daar nu onder gaat 
lijden. En daarna moet het ook nog maar 
vlekkeloos gaan. Als ouder wil je natuur-
lijk niet dat jouw kind last krijgt van de 
veranderingen.’
Een andere ouder 
valt haar bij. ‘Voor 
onze kinderen 
is deze periode 
enorm spannend. 
Ik geloof echt dat 
het beter wordt in 
de nieuwe situatie, 
maar ik vind het wel 
heftig dat net onze 
kinderen met die 
overgang te maken 
krijgen.’ Een andere 
ouder relativeert. 
‘Ik denk dat het ook wel weer zo is dat wij 
ouders er meer van maken dan onze kin-
deren uiteindelijk zullen doen. Kinderen 
zijn veerkrachtig, zeker op die leeftijd. En 
ze zijn met veel meer bezig dan school 
alleen. Mijn zoon redt zich wel, daar maak 
ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. 
En ach: hij maakt wel iets unieks mee, de 
opening van de nieuwe campus. Is toch 
een mooi verhaal voor later.’

Voordelen campus
Eén van de andere moeders op De Tjot-

ter is ook al op het Almere College in 
Dronten gaan kijken. Overweegt haar 
zoon daarheen te gaan? Ze lacht. ‘Nou, 
het heeft meer een praktische reden. Hij 
zit nu op de Christiaan Huygensschool in 
Dronten, een basisschool voor hoogbe-
gaafde kinderen. Dus ja, we kijken ook in 
Dronten rond.’
Toch ziet zij de plannen voor de nieuwe 
campus wel zitten. ‘Het is beter dan ik 

dacht. Ik was bang 
voor de grootscha-
ligheid, maar die 
angst is wel weg-
genomen. Ik zie ook 
de voordelen van 
een campus, waar 
je het onderwijs 
niet alleen beter 
kunt organiseren, 
maar ook kinderen 
meer richtingen en 
vakken kunt bieden. 
En dingen naast het 
onderwijs.’ 

Meer keuze, meer profielen
Het feit dat haar zoon tijdens zijn school-
loopbaan moet ‘verhuizen’ van de ene 
naar de andere school, ziet zij niet als een 
enorm probleem. ‘Dat heeft waarschijnlijk 
veel meer impact op de ouders nu dan 
straks op de kinderen. Het is belangrij-
ker dat ze hun eigen klas en hun eigen 
leraren blijven behouden. De keuzevrij-
heid die ze straks hebben en het feit dat 
er meer profielen en extra vakken kunnen 
worden aangeboden op zo’n school, vind 

ik veel belangrijker.’ Dus de keuze is al 
gemaakt: het wordt Lelystad? ‘Nou… Ik 
ben wel onder de indruk van de plannen,’ 
lacht ze.

Oude gebouwen
Eén van de jongste toehoorders op De 
Tjotter stelt wel een heel bijzondere 
vraag deze avond. ‘Wat gaat er met de 
oude schoolgebouwen gebeuren?’ ‘Ja, 
dat is een hele goede vraag,’ zegt Rhody 
Matthijs van de SVOL. ‘Die gebouwen 
zijn van de gemeente, dus dat weten we 
niet. Over de SGL woedt al een hele strijd, 
omdat er ook mensen zijn in Lelystad 
die vinden dat het gebouw moet blijven 
bestaan en er iets artistieks mee moet 
gebeuren. Maar dat is aan de politiek van 
Lelystad.’ 
Matthijs is na afloop tevreden. ‘Voor ons 
was deze scholentour enorm waardevol. 
Ouders hebben zo alle ruimte om vragen 
te stellen en het zorgt er ook voor dat wij 
ons verhaal goed kunnen vertellen en ook 
steeds sterker kunnen maken. Het gaat 
hier uiteindelijk om de toekomst van de 
kinderen. Dat belang dienen we samen.’

Open huis
Begin volgend jaar houden de drie scho-
len voor voortgezet onderwijs in Lelystad 
open huis. Op 23 januari is het open huis 
op interconfessionele scholengemeen-
schap Arcus, op 30 januari op de Scholen-
gemeenschap Lelystad en op 6 februari 
op De Rietlanden. 
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Ouders laten zich 
informeren over de 
toekomst van het 

voortgezet 
onderwijs voor 
hun kinderen
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