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Den Burg ■ De betonnen kolos
die de Skool nu nog is, bereikte
voor de bouwvak al het hoogste
punt. Ook de dakbedekking en de
buitenmuren zijn inmiddels klaar.
Het streven is nog steeds om de
school in mei in gebruik te nemen.

De samenwerkende schoolbestu-
ren zijn laaiend enthousiast, zowel
over het gebouw als over de samen-
werking. ,,Dat maak ik weleens
anders mee’’, zegt Kopwerkvoorzit-
ter Jan Bot veelbetekenend. Zijn
organisatie bestuurt scholen van
Texel tot aan Enkhuizen. ,,De
basisscholen van Den Burg hebben

elkaar echt gevonden en dat geeft
hen heel veel energie.’’ 

’Corridor’
Ook OSG De Hogeberg is letterlijk
en figuurlijk met de Skool verbon-
den. Gekscherend wordt de gang
die de gebouwen van het primair
en voortgezet onderwijs met elkaar
verbindt de ’corridor’ genoemd,
naar OSG-rector Corrie Setz.

Binnen valt vooral de enorme
ruimte op. Die wordt straks nog
ingevuld met lokalen langs de
buitenmuren, maar door de vele
ramen blijft het open karakter
behouden, waardoor ook de multi-
functionele gang duidelijk bij de
onderwijsruimte wordt betrokken.
De eerste verdieping baadt straks
in een zee van licht dankzij de

lichtstraat in het dak, wijst Ton
Jong, directeur van Stichting Sa-
menwerkingsschool. 

De benedenverdieping is voor de
onderbouw van de verschillende
scholen. In het midden bevinden
zich de zogenaamde speelruimtes,
waaronder een gymzaaltje en thea-
terruimte, die ook met elkaar ver-
bonden kunnen worden. 

Hellingbaantjes
Aan de kant van de Emmalaan
liggen de lokalen tachtig centime-
ter boven het schoolplein. Daar
komen geen trappetjes, maar hel-
lingbaantjes, zodat de kleuters
direct bij hun klaslokaal kunnen
spelen, vertelt coördinator Peter
van der Velpen.

Hij geeft ook leiding aan de

werkgroep die bezig is met het
ontwerp van het schoolplein, dat
onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente valt. ,,De schooldirec-
ties en leerlingen hebben tekenin-
gen mogen maken van wat zij zich
van het schoolplein voorstellen. Op
basis daarvan heeft Suzanne van
Ginneken van het bedrijf Speelna-
tuur een ontwerp gemaakt. Na-
tuurlijk spelen was het uitgangs-
punt van de scholen, dus niet al-
leen een betegeld plein. Hoewel
een deel wel betegeld wordt. Met
de bestaande bosjes gaan we crea-
tief om, ook het groen maakt deel
uit van het spelen.’’

Ontroerd
Van der Velpen vervolgt: ,,Het gaat
ook over inclusiviteit van gehandi-
capte kinderen. Ik was ontroerd
om te zien dat de picknicktafel die
er komt te staan zo is gemaakt dat
ook een kind in een rolstoel mak-
kelijk kan aanschuiven en niet
altijd aan het hoofd van de tafel
moet staan.’’

Veel meer wil hij nog niet zeg-
gen, omdat de wethouder het ont-
werp nog niet heeft gezien. Dat
gebeurt nog deze maand. Wethou-
der Remko van de Belt antwoordt
desgevraagd: ,,Natuurlijk is het de
bedoeling om de sportvelden en de
ijsbaan ook bij de buitenruimte te
betrekken. Daar zitten nog wel een
paar haken en ogen aan waar we
oplossingen voor moeten beden-
ken.’’

Praktijkschool
Volgens Ton Jong werken de scho-
len aan de ambitie om elke leerling
op Texel het onderwijs te geven dat
hij of zij verdient. ,,Vanaf dit jaar
kunnen bijvoorbeeld zes leerlingen
van het voortgezet onderwijs de

praktijkschool op het eiland vol-
gen. Er zijn nog andere groepen,
zoals slechthorenden, die nu nog
naar de overkant naar school moe-
ten. Maar ik beloof de wethouder
dat hier over twee jaar een centrum
voor passend onderwijs is. Het is
niet altijd te voorkomen dat er toch
nog een leerling voor onderwijs
van het eiland af moet, maar dan
kunnen we wel tegen elkaar zeg-
gen dat we er alles aan hebben
gedaan.’’

Hoe zit het nu met de eigen
identiteit van de protestantse,
rooms-katholieke, openbare en
vrije school en de Kompasschool
die volgend jaar allemaal in het-
zelfde gebouw gehuisvest worden?
Kan die wel behouden blijven? Jan
Bot is daar niet bang voor. ,,Als die
identiteit verwatert, dan doen we
het met elkaar. Maar het daagt ook
uit om vast te stellen: wat ís onze
identiteit? Identiteit is niet hetzelf-
de als je afzetten tegen de ander.’’

SPEELRUIMTE Een natuurschoolplein in Den Burg van
4.500 vierkante meter

De Skool biedt
straks een zee
van ruimte aan
kinderen
Ouders die zich afvragen of er wel genoeg speel-
ruimte voor hun kinderen is bij de Skool, het nieuwe
onderwijscentrum voor alle basisscholen van Den
Burg, kunnen gerust zijn. Inclusief het speelgroen
beslaat het natuurschoolplein straks 4.500 vierkan-
te meter. En als het aan de wethouder ligt, worden
de omringende sportvelden en groene ijsbaan ook
gebruikt.

Anja Roubos
a.roubos@mediahuis.nl

Een kijkje in het binnenste van de Skool. FOTO EVALIEN WETERINGS

De corridor tussen middelbare scholengemeenschap De Hogeberg en primair onderwijscentrum de Skool.
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❜❜De basisscholen
van Den Burg
hebben elkaar
echt gevonden

en dat geeft 
hen heel veel

energie

❜❜En natuurlijk
worden de

sportvelden en
de ijsbaan ook

betrokken bij de
buitenruimte
van de Skool

De betonnen kolos biedt erg veel ruimte. FOTO EVALIEN WETERINGS
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De Groene Route is een groep
duurzaam werkende kwekers
en tuineigenaren, die geza-
menlijk meerdere weekeinden
open zijn. 
Inspiratie
Belangstellenden kunnen kij-
ken bij andere tuinliefhebbers
en daar inspiratie opdoen. De
leden van de Groene Route ma-
ken zich zorgen over de afname
van insecten en planten waar-
van zij afhankelijk zijn. 

De tuineigenaren laten on-

der meer zien hoe je in een tuin
vlinders, hommels, vogels en
andere dieren lokt en helpt. 
Geen gif
Ook gebruiken ze geen gif en la-
ten zien dat tuinieren ook zon-
der kan. ,,Het mooiste van deze
periode is dat de tuin in een
rust terecht komt die voor de
bezoeker aanstekelijk werkt’’,
aldus een woordvoerder. ,,Het is
ook verrassend om te zien hoe-
veel er nog bloeit of gaat bloei-
en. Ook de silhouetten van de
wat meer uitgebloeide bloe-
men en de eerste bessen zijn
cadeautjes van de laatste ronde
in de tuin.’’
Voor meer info en deelnemers
per datum, adressen en meer :
www.degroeneroute.nl

Belangstellenden kunnen
tuinen en kwekerijen bezoeken 
Schagen ■ Voor de laatste
keer dit jaar wordt komende
weekeinde De Groene Route
gehouden. Tuinen en kwekerij-
en in Noord-Holland-Noord zijn
op zaterdag 11 en zondag 12 sep-
tember gratis te bezichtigen. 

De Groene Tuin opent nog een keer de tuinen en kwekerijen.
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