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Onze draai gevonden... 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nu de kop van het schooljaar er af is en iedereen z’n draai een 
beetje heeft gevonden, is het tijd voor een gedetailleerde 
nieuwsbrief over de omstandigheden waarin De Koperwiek op dit 
moment verkeert.  
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Om misverstanden en/of misvattingen te voorkomen, doen wij u in deze nieuwsbrief zo goed mogelijk 

verslag van de stand van zaken rondom onze (tijdelijke) huisvesting en ons project rondom het 10-14 

onderwijs. Deze nieuwsbrief is uitgebreid omdat het team van De Koperwiek het belangrijk vindt dat 

ouders voorzien worden van genuanceerde, actuele en juiste informatie. 
 

Waarom ook alweer die verbouwing? 

De verbouwing van De Koperwiek en het plaatsen van een eigen gymzaal komt bepaald niet uit de lucht 

vallen. In 2013 besloot de gemeente, na een gedegen onderzoek, dat er in Venlo Zuid ruimte is voor 

twee kindcentra; twee locaties voor school en kinderopvang met elk een eigen gymzaal. Voor 

basisschool De Zuidstroom is de nieuwbouw-met-gymzaal vrij snel na dat besluit gerealiseerd. Pogingen 

tot aanpassing voor De Koperwiek lopen al zeven jaar en waren tot voor kort helaas zonder succes...  

 

Een eigen gymzaal 

Omdat De Koperwiek al sinds het bestaan van de school (1996) gebruik moet maken van een 

sportaccommodatie op forse loopafstand, is er voor de kinderen van unit 4 t/m 8 wekelijks slechts één 

bewegingsles in een gymzaal. Een eigen zaal biedt kinderen van De Koperwiek de mogelijkheid op twee 

kwalitatief goede bewegingslessen per week, iets waar ze, net als alle andere kinderen, recht op 

hebben!  

Als De Koperwiek een eigen sportaccommodatie heeft, kunnen ook de kinderen van unit 3 met 

regelmaat sporten in een echte gymzaal en kunnen de kinderen die gebruik maken van BSO na lestijd 

ook gewoon even lekker bewegen als het weer dat buiten niet toe laat. Last-but-not least betekent een 

eigen gymzaal ook eindelijk weer ruimte en mogelijkheden voor vieringen zoals de jaaropening, 

presentaties, project afsluitingen. 

 

Avondgebruik gymzaal 

Veel sportaccommodaties worden overdag gebruikt door schoolkinderen en in de avond door 

verenigingen. Dat gaat niet zo zijn in de gymzaal van De Koperwiek. Deze zaal is exclusief voor het 

kindcentrum en gaat in de avonduren niet verhuurd worden aan derden. 

 

Renovatie 

Tegelijkertijd met de bouw van de gymzaal, wordt, zoals u weet, de complete locatie Broekhofstraat 

gerenoveerd. Normaal ondergaan schoolgebouwen een grondige renovatie als ze dertig jaar oud zijn 

maar het gebouw aan de Broekhofstraat is (o.a. als gevolg van lekkages) na bijna vijfentwintig jaar echt 

toe aan een hele stevige opknapbeurt. Door verduurzaming, meer flexibele ruimtes, voldoende 

leerplekken buiten de klaslokalen en vooral een optimaal, fris binnenklimaat voldoet de locatie 

Broekhofstraat na de renovatie weer helemaal aan de eisen van deze tijd.  

 

Vergunning 

Afgelopen dinsdag heeft de gemeente Venlo de omgevingsvergunning verleend voor ‘het veranderen en 

vergroten van IKC De Koperwiek aan Broekhofstraat 2 te Venlo’. De vergunningverlening was natuurlijk 

voorzien maar het officiële bericht voelt toch als goed nieuws!  
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Bezwaarprocedure 

Na het toekennen van een omgevingsvergunning volgt altijd een bezwaarperiode van zes weken. Tijdens 

die periode kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen de voorgenomen verbouwing. 

Bezwaren die gegrond verklaard worden, kunnen tot uitstel of, in het meest extreme geval, afstel van 

een bouw leiden (dat is de standaardprocedure rondom nieuwbouw in Nederland). Als er geen 

bezwaren zijn die gegrond verklaard worden dan kan de bouw definitief van start.  

 

Lobby van buurtbewoners 

Er zijn ouders die aangeven dat ze zich zorgen maken over de lobby van een aantal buurtbewoners die 

stevig investeren in het zoeken naar mede-tegenstanders voor wat betreft de verbouwing van de locatie 

Broekhofstraat (o.a. handtekeningenactie). De verhalen en bezwaren van de betreffende 

buurtbewoners zijn bij het bestuur van de stichting en bij de gemeente bekend. Ze berusten hier en daar 

op foutieve aannames en lijken tot op heden geen gevaar te vormen voor de bouw. Dat ze verdeeldheid 

zaaien in de buurt is jammer. Helaas kan het team van De Koperwiek dit niet veranderen... 

Informatieverstrekking 

Er zijn ouders die vragen of er nog een informatiebijeenkomst komt over de bouwplannen. Het plan van 

de verbouwing en de bouw van een gymzaal binnen bestemmingsplan op eigen terrein, dateert van het 

voorjaar van 2020. We zaten toen, vanwege COVID-19, in een lock-down. Onze eigen meneer Leon 

(staffunctionaris bedrijfsvoering) is daarom in die periode, samen met Leon van der Elsen 

(stadsdeelmanager Venlo Zuid) van deur tot deur gegaan om mensen in de buurt (op anderhalve meter) 

individueel op de hoogte te brengen.  
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Binnenkort verzorgen stichting Akkoord! en de gemeente Venlo, afhankelijk van omstandigheden en 

mogelijkheden, informatie met meer details voor belangstellenden. 

 

Tijdelijke huisvesting 

Met alle plannen zal 2020-2021 voor onze locatie op de Broekhofstraat in het teken staan van 

(ver)bouwen. Het is hoe dan ook, onmogelijk om op die locatie gedurende dit schooljaar veilig en goed 

onderwijs te verzorgen. Daarom is er, zoals u weet, gezocht naar tijdelijke huisvesting om het ‘bouwjaar’ 

te overbruggen.  

 

Waarom dan kiezen voor college Den Hulster? 

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Ook voor een tijdelijke plek. Samen met 

onze bestuurder is de gemeente het afgelopen voorjaar op zoek gegaan naar alternatieve lokalen als 

huisvesting voor de groepen van de Koperwiek-Broekhofstraat gedurende de bouw. Die lokalen zijn 

gevonden in College Den Hulster. In eerdere berichtgeving las u al dat de grote pluspunten van deze 

locatie als tijdelijk onderkomen zijn: 

1. het is een locatie in de wijk 

2. het is een locatie waar plek is voor alle Koperwiek-kinderen van de Broekhofstraat 

 

Waarom al verhuizen in de zomervakantie? 

Aangezien er nog geen bouwactiviteiten zijn in de Broekhofstraat vragen ouders zich af of we niet later 

hadden kunnen verhuizen en hoelang het geheel dan wel niet gaat duren. Begrijpelijk… Daarom volgt 

hier wat extra uitleg. De belangrijkste reden waarom we in de zomervakantie verhuisden, zijn de 

volgende: 

1. B&W zou het besluit rondom de bouwvergunning in eerste instantie half augustus nemen. De 

bouwactiviteiten zouden dan eind september van start gaan. Het agendapunt over de 

(ver)nieuwbouw van De Koperwiek is later echter uitgesteld naar eind september. Maar toen 

was onze verhuizing al in gang gezet. 

2. De totale verhuizing en inhuizing was een enorme operatie. Het sjouwen van meubilair en 

dozen is maar een heel klein deel van die operatie. Het onderwijs-klaar maken van ruimten, 

de infrastructuur, verplaatsing van digiborden en die vervolgens ook weer aan de praat 

krijgen...het zijn voorbeelden van werk dat veel minder zichtbaar maar niet minder belangrijk 

is. Dat werk kostte tijd. Een verhuizing in de herfstvakantie was een te grote uitdaging 

geweest en had ongetwijfeld langdurig geleid tot ongewenste, noodzakelijke aanpassingen in 

het onderwijsaanbod. 

Is er sprake van bouwvertraging? 

De werkzaamheden van de afgelopen weken zijn misschien nog niet zo zichtbaar maar alle 

bouwvoorbereidingen zijn in volle gang. Tot op heden is er nog geen noemenswaardige vertraging 

opgetreden. Alles is erop gericht de (ver)nieuwbouw van de Broekhofstraat in augustus 2021 (25 jaar 

Koperwiek!) feestelijk te openen. Het is echter wel zo dat een bouwperiode slechts ten dele 
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voorspelbaar is. Weersomstandigheden, de voortgang van COVID...het zijn niet te regisseren 

omstandigheden die maken dat er altijd een kleine onzekere factor blijft.  

 

Hoe is de inhuizing in college Den Hulster eigenlijk verlopen? 

De inhuizing in het gebouw College Den Hulster CDH is de afgelopen weken op een aantal punten heel 

goed en op sommige punten wat moeizamer verlopen. Ondanks het feit dat medewerkers van college 

Den Hulster ons van harte welkom heetten, moesten leerkrachten en kinderen van De Koperwiek de 

afgelopen weken best even wennen aan de nieuwe omstandigheden. Inmiddels hebben leerkrachten 

hun weg gevonden en de meeste kinderen zijn, net als altijd, gewoon weer bezig met het aanbod op 

school, de meester of juf, klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes… 

En tja...het was overduidelijk dat de verkeersveiligheid op de route bij de start op de Waterhoenstraat 

een punt van aandacht was. Het team van De Koperwiek loste dit op door kinderen op verschillende 

plekken te laten aankomen en vertrekken en oversteekplaatsen zoveel mogelijk (door middel van eigen 

personeelsleden en vanaf deze week met hulp van ouders) te beveiligen.  

 

Hoe zit het met het speelplein? 

Wat veel ouders nog niet weten, is dat we met Den Hulster nog in gesprek zijn over ons tijdelijke 

speelplein. Leerkrachten en leerlingen van het VO ervaren hinderlijke geluidsoverlast van de spelende 
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Koperwiekkinderen op de plek die tot op heden als speelruimte was afgesproken. Den Hulster zoekt dus 

nog naar een alternatieve speelplek voor De Koperwiek. De inrichting van het speelplein is daarom even 

uitgesteld. Leerkrachten van De Koperwiek hebben wel alvast wat speel-en spelmateriaal aangeschaft 

voor de pauzes en zijn in afwachting van een definitieve speelplek.  

 

De komende weken zullen de laatste open eindjes voor wat betreft onze tijdelijke huisvesting 

ongetwijfeld gedicht worden. En natuurlijk hebben we dan nog steeds te maken met een situatie die 

nooit op kan tegen huisvesting in ons eigen IKC. Maar het team van De Koperwiek heeft, ook onder de 

huidige omstandigheden, alle vertrouwen in een sfeervol, fijn Koperwiekjaar!  

 

Hoe zit het met kinderen die niet terugkomen naar de Broekhofstraat? 

Naar aanleiding van de brief van onze bestuurder (vorige week maandag) is er onder ouders wat 

verwarring en bezorgdheid over zo'n honderd kinderen die niet terugkomen naar de Broekhofstraat. 
Spijtig en vervelend. We proberen hieronder een en ander zo goed mogelijk uit te leggen… 

 

Om te beginnen is het goed om te weten dat er na dit schooljaar géén honderd Koperwiekkinderen 

elders gehuisvest gaan worden...het betreft hier voor een deel krimp. In augustus 2021 zitten er gewoon 

minder kinderen op De Koperwiek dan dat er in juli 2020 zaten.  

Het is wel zo dat De Koperwiek voorlopig niet alle kinderen kan huisvesten in de Broekhofstraat. Dat 

heeft te maken met de regels rondom permanente en tijdelijk huisvesting. 

 

Permanente versus tijdelijke huisvesting 

In Nederland is het zo geregeld dat scholen recht hebben op huisvesting voor alle lokalen die ze voor 

een hele lange tijd nodig hebben. Huisvesting waar met name op groeischolen tijdelijk (= minder dan 

ongeveer 20 jaar) behoefte aan is, voorziet de gemeente in de vorm van semi-permanente (of te wel 

tijdelijke) huisvesting.  

 

Hoe zit dat op De Koperwiek? 

De Koperwiek bestond tot augustus jongstleden uit drie locaties: 

1. Locatie Langstraat (ruimtes voor kinderopvang en een aantal permanente schoollokalen voor de 

jongste kinderen van onze basisschool). 

2. Locatie Broekhofstraat (12 permanente lokalen). 

3. Noodgebouw (4 tijdelijke hulplokalen). 

 

Op de langere termijn heeft De Koperwiek, op basis van gemeentelijke prognoses, recht op permanente 

huisvesting in de vorm van: 

1. Locatie Langstraat (ruimtes voor kinderopvang en een aantal permanente schoollokalen voor de 

jongste kinderen van onze basisschool). 

2. Locatie Broekhofstraat (11 permanente lokalen voor de oudere kinderen). 
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En de hulplokalen dan? 

De hulplokalen van De Koperwiek zijn, zo voorspellen de prognosecijfers, nog wel een paar jaar nodig 

maar niet meer zo lang dat er nieuwe, permanente lokalen voor in de plaats mogen komen. Het 

vernieuwde gebouw mag elf lokalen tellen en De Koperwiek blijft voor enkele lokalen dus nog 

aangewezen op tijdelijke huisvesting. Helaas is er voor de hulplokalen de komende jaren geen plaats 

meer op het terrein van locatie Broekhofstraat omdat de gymzaal daar gebouwd gaat worden. 

En hoe moet dat dan met die lokalen zolang ze nog wel nodig zijn? 

Toen bleek dat de hulplokalen niet meer op de huidige plek konden blijven, moest de gemeente, samen 

met het bestuur van Akkoord!, op zoek moest naar een alternatieve plek met (voorlopig) vier tijdelijke 

lokalen. De regelgeving schrijft voor dat tijdelijke lokalen voor scholen in eerste instantie gezocht 

moeten worden onder leegstand binnen een bepaalde straal van de hoofdvestiging.  

 

College Den Hulster heeft leegstand. Daarom kon OGVO het komende schooljaar ruimte bieden aan alle 

groepen 4 t/m 8 van De Koperwiek. Inmiddels heeft de gemeente, samen met ons bestuur, de leegstand 

in college Den Hulster ook aangewezen als toekomstig alternatief voor onze hulplokalen.  
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Samengevat betekent dit dat college Den Hulster (OGVO) ruimte biedt aan: 

A. tijdelijke huisvesting in het huidige schooljaar voor alle groepen van unit 4 t/m 8 van De 

Koperwiek; 

B. tijdelijke huisvesting vanaf volgend schooljaar voor (voorlopig) vier tijdelijke lokalen voor De 

Koperwiek die de school, in de vorm van een dependance, nog een tijdje, bovenop de lokalen 

aan de Langstraat en de Broekhofstraat, nodig zal hebben. 

 

En hoe zit het dan met het 10-14 onderwijs? 

Feitelijk zijn er twee zaken aan de orde die De Koperwiek combineert om er mogelijk een win-win 

situatie van te maken: 

1. Tijdelijke huisvesting op de door de gemeente in aangewezen plek in college Den Hulster 

2. Meer soepele overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs 

De Koperwiek investeert al jaren in een soepele overgang voor kinderen van de basisschool (het PO) 

naar het voortgezet onderwijs (het VO). Het team denkt dat veel zaken met betrekking tot die overgang, 

in het belang van kinderen, beter kunnen dan nu. 

 

Toen bleek dat onze tijdelijke lokalen in college Den Hulster zouden liggen, vond het team van De 

Koperwiek dat een mooie aanleiding om van 1+1 drie te maken. Met toestemming van de MR, besloten 

we een subsidie aan te vragen om verdere samenwerking met de onderbouw van het VO aldaar te 

onderzoeken. De overheid geeft momenteel best een forse subsidie voor zo'n onderzoek omdat ze een 

verbeterde PO-VO samenwerking zeer stimuleert. 

 

Is dat dan die zogenaamde 'Tienerschool'... 

De termen die je hoort in het kader van een betere overgang tussen basis- en VO-scholen zijn ‘10-14 

onderwijs, Tienerscholen of juniorcollege's’.  
 

Het onderzoek naar betere samenwerking dat De Koperwiek aangaat met College Den Hulster, is een 

pilot. In Nederland lopen op dit moment 12 van deze projecten. Waar onze pilot toe leidt, hoe onze 

samenwerking er in de toekomst uit komt te zien en of daar ook nog andere scholen voor basisonderwijs 

en/of voortgezet onderwijs bij betrokken gaan worden, moet allemaal nog blijken.  

Het traject dat De Koperwiek nu met Den Hulster aangaat, kan leiden tot een verbeterde overdracht 

waar alle partijen meer intensief bij betrokken zijn maar het kan ook uitmonden in een geïntegreerd 

aanbod voor 10-14 jarigen (de zogenaamde Tienerschool of het juniorcollege) en/of alles wat daar 

tussenin zit. Een en ander is nu nog moeilijk te voorspellen. We zitten pas helemaal aan het prille begin 

van een traject dat voorlopig in elk geval één schooljaar gaat duren. 

 

Wat wil De Koperwiek hiermee? 

Dat het team van De Koperwiek kansen ziet in dit project staat buiten kijf! De Koperwiek gaat deze pilot 

aan om een optimaal aanbod in onderwijs en sfeer te creëren voor alle kinderen tussen 10 en 14 jaar. 

Wij zouden graag zien dat de goede elementen van de basisschool en de meerwaarde van het 
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voortgezet onderwijs met elkaar vermengd worden tot meer stimulerend en uitdagend onderwijs voor 

jonge tieners. Betere differentiatiemogelijkheden en/of nieuwe vakken voor (een aantal) kinderen in 

unit 7 en/of 8 (denk aan praktijkvakken als techniek/technologie op alle niveaus, een kennismaking met 

wiskunde e.d.) en meer kind-nabijheid, een geleidelijke overgang in de eerste en tweede jaar van het 

voortgezet onderwijs...daar gaan wij ons het komende jaar in elk geval hard voor maken! 

 

Gaat mijn kind dan eerder naar het voortgezet onderwijs?  

In het kader van de 10-14 pilot leek het ons logisch om unit 8 ook na dit  schooljaar op de aangewezen 

tijdelijke plek in Den Hulster te huisvesten. De oudste kinderen van onze school zijn bovendien in de 

meeste gevallen al goed in staat om eventueel zelfstandig naar een andere locatie te lopen of fietsen. 

Maar let wel: de lokalen die unit 8 in college Den Hulster in gebruik neemt, vormen een dependance van 

De Koperwiek. De kinderen van unit 8 zijn dus wel gehuisvest in de Waterhoenstraat maar blijven 

gewoon onderdeel van ons eigen kindcentrum.  

Misschien ook nog geruststellend om hier te vermelden dat de meeste kinderen van unit 8 het 

momenteel erg goed naar hun zin hebben in de Waterhoenstraat en het best fijn vinden dat ze al een 

beetje aan het VO mogen snuffelen.  
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Moet mijn kind straks verplicht naar de brugklas van Den Hulster? 

Ook als onze pilot tot een meer intensieve samenwerking met Den Hulster leidt of zelfs als er een 

aanbod komt in een nieuwe vorm, blijft er na groep 8  keuzevrijheid voor ouders en kinderen. Uw kind 

kan dus ook kiezen voor Valuas, Blariacum en zo meer. 

 

Hebben ouders nog iets over dit project te zeggen? 

Uiteraard zal De Koperwiek ouders over alle wezenlijke vorderingen in de 10-14 pilot blijven informeren. 

Als het in dit kader over ingrijpende besluitvorming gaat, hebben ouders sowieso instemmingsrecht via 

hun afvaardiging in de medezeggenschapsraad. 

 

Tot slot... 

Het is vanzelfsprekend dat de nieuwe omstandigheden voor kinderen best even spannend zijn en een 

periode van gewenning vragen. Het team van De Koperwiek heeft daar absoluut oog voor en begeleidt 

de betreffende kinderen zo goed als mogelijk.  

Daarnaast begrijpen we echt wel dat de huidige situatie een beroep doet op ouders en dat de bouw en 

de toekomstige huisvesting hier en daar wat vragen en zorgen oproept. We hechten er waarde aan te 

melden dat onderwijshuisvesting in eerste instantie een gemeentelijke en bestuurlijke aangelegenheid is 

en dat het team, net als u en uw kinderen, vooral gebruiker is. Leerkrachten en schoolleiding zijn 

degenen die zich buigen over de binnenkant van de gebouwen. En daarvan kunnen wij u verzekeren dat 

de last die de vernieuwbouw nu even met zich meebrengt de moeite absoluut waard is. De enorme 

verbeteringen die op het spel staan voor de locatie Broekhofstraat zijn zowel voor wat betreft het 

binnenklimaat, als de onderwijskundige kansen en de sfeer voor medewerkers en kinderen echt een 

fantastisch vooruitzicht! 

 

Wij hopen u via deze nieuwsbrief voldoende 'bijgepraat' te hebben. 

Mochten er naar aanleiding van deze brief toch nog vragen zijn, stel die dan gerust in eerste instantie 

aan de leerkracht(en) van uw kind. Als die u niet kan helpen bent u altijd welkom bij de directie 

(teamleiders en directeur). 

 

Met vriendelijke groet, 

team kindcentrum De Koperwiek 
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