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Betreft: Huisvesting OBS Hogenkamp

Geachte mevrouw Sluiter,
Onlangs hebben wij vernomen dat de nieuwbouw van OBS Hogenkamp aan de Lohmanlaan is
uitgesteld en mogelijk zelfs niet doorgaat. Middels deze brief willen wij als
medezeggenschapsraad, namens de ouders van de leerlingen, hierover onze zorgen uiten.
Op dit moment zitten er 424 leerlingen op OBS Hogenkamp. Dit terwijl het huidige
schoolgebouw aan de Lohmanlaan is berekend op maximaal 260 leerlingen. Een uitbreiding
van het schoolgebouw is dus noodzakelijk en door de gemeente dan ook toegezegd in 2016. In
afwachting van de verwachte en gewenste nieuwbouw zijn de leerlingen van OBS Hogenkamp
sinds dit schooljaar verspreid over twee locaties. Zo zijn 300 leerlingen ondergebracht op de
locatie Lohmanlaan (groepen 1 t/m 5) en 124 leerlingen op de locatie Houtsmastraat (groepen
6 t/m 8). Als tijdelijke oplossing was en is dit acceptabel, maar nu er geen zicht lijkt op een
definitieve oplossing wordt dit voor ons anders. De huidige situatie is vanuit ons perspectief
namelijk onwenselijk.
Los van het feit dat het schoolgebouw aan de Houtsmastraat in de huidige staat niet geschikt is
voor langdurig gebruik, is het voor veel ouders belastend om hun kinderen naar twee
verschillende locaties to brengen. De locaties liggen in twee verschillende wijken, op 2 km
afstand van elkaar, waardoor haal- en brengtijden moesten worden aangepast. Om op tijd op
school to zijn, worden leerlingen nu ook vaak met de auto naar school gebracht wat heeft geleid
tot extra verkeersdrukte bij beide locaties. Daarbij speelt mee dat veel leerlingen vanwege de
relatief grote afstand tot de Houtsmastraat niet meer alleen kunnen of mogen fietsen naar
school.
Belangrijker dan het logistieke probleem is echter dat wij als ouders hebben gekozen voor een
school met een locatie. De identiteit van de school, de betrokkenheid van docenten en de
saamhorigheid van leerlingen wordt in belangrijke mate bepaald door het feit dat leerlingen van
groep 1 tot en met 8 op een locatie onderwijs volgen. Dit maakt klas- en groepsoverstijgende
activiteiten en projecten mogelijk zodat leerlingen van elkaar kunnen leren_ Zo was het

voorheen gebruikelijk dat de leerlingen van groep 8 bijvoorbeeld de leerlingen van groep 3
ondersteunden, onder andere in het kader van tutor-lezen en maatjes-leren.
Wij maken ons zorgen dat de school door de huidige ontwikkelingen niet de kwaliteit kan
blijven leveren zoals zij zou willen. Op de locatie aan de Lohmanlaan zitten ook nu nog steeds
meer leerlingen dan waar het gebouw op is berekend. De klassen zitten vol en de ruimte voor
optredens/speelruimte voor kleuters is opgeofferd als klaslokaal. Maar ook de staat van het
huidige schoolgebouw aan de Lohmanlaan, dat eigendom is van de gemeente Doetinchem,
vraagt om een grondige renovatie. Zo zijn o.a. de plafondplaten verschimmeld door lekkage en

bij hevige regenval moeten zelfs emmers in de gang worden geplaatst om het water op to
vangen.
Wij hopen met deze brief de urgentie voor een grondige renovatie/uitbreiding en het behoud
van een school op een locatie onder uw aandacht to hebben gebracht. Graag zouden wij van u
duidelijkheid krijgen over de plannen van de gemeente Doetinchem en de manier waarop de
gemeente nu gaat zorgdragen voor passende onderwijshuisvesting voor OBS Hogenkamp zodat
de school de kwaliteit kan blijven leveren die wij gewend zijn.
Wellicht ten overvloede willen wij u nog attenderen op het recente advies van de VNG aan
gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen per 2019 eenmalig to
verhogen met 40%. Misschien dat dit een opening biedt om de nieuwbouw/renovatie to
realiseren nu de bouwkosten gestegen zijn.
Met vriendelijke groet,
namens de medezeggenschapsraad van obs. Hogenkamp,
vice-voorzitter Jorine Kweldam-Knipscheer en secretaris Jolanda Harleman.
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