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Scholen samen op Geitenkamp

Scholen samen op Geitenkamp
ARNHEM
Katholiek en openbaar, ooit was het water en vuur. Maar de Arnhemse
basisscholen De Vlindertuin en De Witte School bewijzen met hun op handen
zijnde fusie dat tijden zijn veranderd. Nu nog een gezamenlijke locatie.
DOOR PIETER STEENBERGEN
De twee hopen uiterlijk 1 augustus 2017 onder één dak te zitten in multifunctioneel centrum De
Wetering op de Geitenkamp. Bestuurder Silvia Veltmaat wacht met smart op antwoord van de
gemeente Arnhem, die momenteel een nieuw huisvestingsplan voor basisscholen in de steigers
zet. Veltmaat: "Dat wordt voor de zomer verwacht."
Beide scholen aan de randen van de wijk hebben te weinig leerlingen. Een van de redenen om de
handen ineen te slaan. De Vlindertuin (katholiek) is geografisch gezien de enige basisschool op de
Geitenkamp en staat al tijden op de nominatie om te verhuizen, omdat het pand aan de
Sperwerstraat gedateerd en aan de krappe kant is. De vele combinatieklassen zijn niet ideaal.
Intrekken bij De Witte School, die een paar meter buiten de wijk op de Paasberg staat, heeft niet
de voorkeur. Die paar meter zijn namelijk cruciaal voor de financiering. "De Geitenkamp geldt als
wijk waar kinderen extra steun verdienen. Daarvoor krijgen we geld van het rijk. Dat raken we
kwijt als we buiten het postcodegebied vallen. Dat scheelt op jaarbasis wel een ton, serieus geld",
verklaart Rob Lingier, sinds januari 2015 directeur van zowel De Vlindertuin als De Witte School.
De locatie van De Witte School aan de Bronbeeklaan wordt bovendien niet als ideaal gezien.
"Toen de school in 2005 afbrandde, maakte de wijk zich hard voor herbouw. Met succes, maar dit
is geen kindvoorziening voor de Geitenkamp. We hebben met deze wijk een maatschappelijke
opdracht en willen daarom graag centraal zitten, op een plek waar we samenwerken met partners
als peuterspeelzalen en Rijnstad."
Bestuur en directie willen naar het multifunctioneel centrum aan de Bonte Wetering. "Het enige
mfc in Arnhem waar geen school is gehuisvest", zegt Silva Veltmaat veelzeggend. Lingier: "Er is
al een gymzaal en een Cruyff Court, omdat het oorspronkelijk bedoeld is voor het huisvesten van
een school. Het mfc moet wel verbouwd worden, maar in principe is alles aanwezig om daar in te
trekken."
In Presikhaaf is ook een fusie op komst. Daar gaan de Annie M.G. Schmidtschool en de
Lourdesschool nog dit jaar samen.
Bron: De Gelderlander, vrijdag 15 april 2016
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