
Nieuwsbrief scholen oktober 2017. 

Middels onderstaande nieuwsbrief willen de gemeente Loppersum, Noorderkwartier, stichting 

openbaar onderwijs Marenland, VGPONN en Kids2b u op de hoogte houden over de voortgang van 

de scholentransitie in ons dorp. 

Aanleiding 

Uit inspecties is gebleken dat alle scholen in Middelstum bouwkundig versterkt moeten worden. Samen 

met de besturen van de scholen, de kinderopvang en de gemeente is een plan voor de scholen gemaakt. 

Op termijn komen er twee onderwijslocaties in Middelstum: 

1. GBS Klim-op verhuist in december 2017 naar het oude gebouw van CBS Wicher Zitsema aan de 

Boerdamsterweg. Om dit mogelijk te maken, wordt het gebouw nu versterkt en gemoderniseerd. CBS 

Wicher Zitsema maakt nu gebruik van een tijdelijk schoolgebouw aan de Boerdamsterweg. 

2. Er komt een nieuw kindcentrum met ruimte voor OBS de Wilster, CBS Wicher Zitsema, kinderopvang 

van Kids2b en de bibliotheek. Het kindcentrum zal gebouwd worden op het perceel van de huidige GBS 

Klim-op aan de Zuiderstraat. 

  

De nieuwe Klim-op 

De versterking van het schoolgebouw aan de Boerdamsterweg, waar vroeger CBS Wicher Zitsema in zat, is 

bijna klaar. Het gebouw is totaal gemoderniseerd, naar de wensen van het schoolteam van Klim-op. Er is 

aandacht besteed aan de flexibiliteit en de duurzaamheid van het gebouw. De school wordt 

energieneutraal opgeleverd. 

In oktober/november wordt er nog aan het buitenterrein gewerkt, worden bomen gerooid en groen 

verwijderd, zodat er meer licht in de school komt en het groen beter te onderhouden is. Er is ook 

aandacht besteed aan de omgeving van de school. Samen met de school en omwonenden is er een plan 

gemaakt voor de inrichting van de parkeergelegenheid. De inrichting van het schoolplein is door de school 

zelf opgepakt en de inrichting van het parkeren en de ‘smok en vot’ strook is ook met omwonenden 

besproken. Daarbij was veiligheid een belangrijk item. 

Een nieuw kindcentrum 

In Middelstum wordt aan de Zuiderstraat een nieuw kind-centrum gebouwd, waar ook de bibliotheek een 

nieuwe plek gaat krijgen. Hier is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor 

kinderen van 0-12 jaar. Het uitgangspunt voor het ontwerp van het kindcentrum is dat deze klaar moet 

zijn voor de toekomst: aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven, 

flexibel qua inrichting en daarmee berekend op de toekomst. 

In september kregen ouders en toekomstige omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst een 

presentatie van het ontwerp van het toekomstige gebouw te zien. De reacties waren overwegend 

positief. De komende maanden wordt dit uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Gebruikers denken mee 

In het ontwerpteam van het kindcentrum zijn de gebruikers vertegenwoordigd, zij hebben een directe 

invloed op het ontwerp van het gebouw. Voor het kindcentrum in Middelstum wordt in november een 

verkeers- en omgevingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie gaat, onder begeleiding van 



een verkeersdeskundige en een medewerker van Veilig Verkeer Nederland, meedenken over onder meer 

het scheiden van langzaam en snel verkeer, de locatie van parkeerplaatsen en de positie van de ‘smok en 

vot’ strook. 

 

Uitgangspunten kindcentrum 

In het nieuwe kindcentrum komen twee scholen, een bibiotheek en de kinderopvang. Er ontstaat geen 

fusie of samenwerkingsschool. Wel wordt geanticipeerd op mogelijke samenwerking, waar dit kan. Het 

gebouw wordt flexibel, zodat bij leerlingendaling het overschot aan ruimte anders kan worden benut. Ook 

aan duurzaamheid wordt gedacht. Bijvoorbeeld door extra maatregelen te treffen om energie te 

besparen. Zo hoeven de scholen minder geld uit te geven aan het gebouw en blijft er meer over voor het 

onderwijs. 

  

Planning 

Als er gewerkt wordt aan een schoolgebouw, krijgen de kinderen les op een andere locatie. De kinderen 

van de Wilster hoeven niet naar een tijdelijke school. De projecten in Middelstum zijn van elkaar 

afhankelijk wat betreft de uitvoering. Zodra het versterkte schoolgebouw aan de Boerdamsterweg klaar 

is, gaat Klim-op naar dit gebouw. Dit zal medio december gaan gebeuren. 

Het is de bedoeling dat de bouw van het kindcentrum op de oude locatie van Klim-op, aan de 

Zuiderstraat, begin 2018 start. De huidige planning is dat het nieuwe kindcentrum uiterlijk eind 2018 of 

begin 2019 wordt opgeleverd. Dan kunnen OBS de Wilster, CBS Wicher Zitsema, de kinderopvang en de 

bibliotheek in dit gebouw. 

Vragen & Tips 

Er gaat veel gebeuren in korte tijd. Wij vragen u om punten die u belangrijk vindt, bij ons onder de 

aandacht te brengen. Dit kan via de locatiedirecteuren/leiders van de verschillende scholen of de 

kinderopvang. U kunt ook contact opnemen met de gemeente als u algemene vragen heeft. 

Bron: gemeente Loppersum, Noorderkwartier, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, VGPONN en 

Kids2b 
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