
 

 
Betreft:  Toekomstplannen Wantijschool 
        

 
Dordrecht 14 maart 2023 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vanavond heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de ouder(s)/verzorger(s) van locatie 
Noordhove. Wij zijn blij met de grote opkomst van ouder(s)/verzorger(s). Dit getuigt van betrokkenheid 
bij de school.  
 
Tijdens deze bijeenkomst zijn de toekomstplannen voor de Wantijschool gepresenteerd. De 
belangrijkste ontwikkeling betreft een wijziging in de huisvestingssituatie van de Wantijschool locatie 
Noordhove. Per augustus 2023, met ingang van het nieuwe schooljaar, huisvest de Wantijschool met 
alle groepen op locatie Maasstraat. Alle kinderen van de Wantijschool ontvangen onderwijs op één 
locatie.  
 
De volgende overwegingen hebben geleid tot dit besluit: 
 

• De instroom van nieuwe leerlingen op de Wantijschool locatie Noordhove stagneert, waardoor 
de continuïteit en kwaliteit op langere termijn onder druk komen te staan. 

• Wij willen een optimale en rijke leeromgeving waarborgen waar voldoende kinderen van en met 
elkaar kunnen leren.   

• De samenwerking van het team op de Wantijschool wordt versterkt wanneer zij op één locatie 

samenwerken. Hierdoor kunnen zij nog beter onderwijs bieden aan alle leerlingen.  

• Het schoolgebouw van Locatie Noordhove is te groot voor het aantal leerlingen dat onderwijs 

volgt op deze locatie. De kosten voor de instandhouding van twee onderwijslocaties staan niet in 

verhouding tot de bekostiging die de Wantijschool hiervoor ontvangt. 

• De beschikbare middelen kunnen efficiënter worden besteed en ingezet worden ten gunste van 

een moderne en rijke leeromgeving op locatie Maasstraat. Hier profiteren alle leerlingen van. 

• Er kan nog meer geïnvesteerd worden in nieuwe leermethodes en materialen.  

Zowel de MR als het team van de Wantijschool zijn uiteraard betrokken bij het proces. Wij spannen ons 
met elkaar in om de samenvoeging soepel te laten verlopen en hebben alle vertrouwen in de toekomst.  
 
Alle ouder(s)/verzorger(s) van locatie Noordhove worden binnenkort uitgenodigd voor een persoonlijk 
gesprek om de nieuwe situatie te bespreken. U wordt op de hoogte gehouden over het vervolg via de 
tweewekelijkse Wantijflits.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neemt u dan contact op met de directeur 
en/of locatieleider van de school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gerard Kreugel, directeur Wantijschool 
Saskia van Duijn, College van Bestuur Nestas 
 
 

 
  


