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“Worden wie je bent!” 

 

 ·         Mijn naam is Esther Boersma en ik ben zowel ouder als personeels-MR-lid van De  
       Pionier in Maarssen-Dorp. 

·         Ik sta hier om onder de aandacht te brengen dat team en ouders van De Pionier zich 
zorgen maken over de  huisvesting voor het huidige en toekomstige onderwijs voor de 
leerlingen van onze school. 

·         De Pionier mist al jaren adequate huisvesting.  

·         In 2018 is het helaas niet gelukt om de vervangende nieuwbouw voor De Pionier op de 
Daalse Hoek op te starten. De angst van de buurt voor geluidsoverlast en toenemende 
verkeersdruk heeft uw commissie er destijds toe gebracht geen steun uit te spreken voor 
het project. 

·         Het is voor medewerkers zwaarder dan wenselijk om in het huidige gebouw hun werk te 
doen en om aanpassingen te doen die nodig zijn voor het onderwijsproces.  

·         Om  de bewoners van de Daalse Hoek tegemoet te komen, heeft de gemeente ons 
schoolbestuur ter overweging gegeven om een dislocatie in Zuilense Vecht te 
onderzoeken en is een haalbaarheidsonderzoek gestart. 

·         Zo kan een deel van de leerlingen daar terecht. Voor de huidige locatie Thorbeckelaan 
betekent dit een verlichting van de aangegeven problematiek voor de wijk. 

·         De reacties lezende vanuit collega-scholen in Maarssen-Dorp roept bij ons de zorg op 
dat dit proces zou kunnen worden verstoord. Dat kan voor De Pionier ingrijpende 
gevolgen hebben.  

·         Vertraging is slecht nieuws voor de medewerkers die staan voor het beste onderwijs 
voor hun leerlingen. 

·         Het is vooral slecht nieuws voor deze leerlingen van de school. Zij hebben, net als de 
andere scholen in Maarssen-Dorp, recht op een fatsoenlijk gebouw met de eigentijdse 
faciliteiten die daarbij horen. 

·         Wij doen dan ook een dringend beroep op de politiek om te voorkomen dat vertraging 
ontstaat.  

·         Vanavond gaat het over het Gebiedsplan Zuilense Vecht waarvan “een 
onderwijsvoorziening” deel uitmaakt. Op een later moment zal gesproken worden over 
deze onderwijshuisvesting.  
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Wij hebben als MR begrepen dat alle betrokken schoolbesturen door de gemeente zijn 
uitgenodigd om begin 2020 in overleg te gaan over de onderwijsvoorziening, en indien 
gewenst ten aanzien hiervan een zienswijze in te dienen.  
 
De gemeente zal op dat moment de belangen van de verschillende schoolbesturen 
meewegen. Het leidt nu tot onwenselijke vertraging door hierop inhoudelijk vooruit te 
willen lopen, terwijl dat later in het besluitvormingsproces op de agenda staat.  
 

·         We hebben vertrouwen in het besluitvormingsproces van de gemeente en hopen op een 
positief besluit zodat de huisvesting van De Pionier, net als voor de andere basisscholen, 
zonder verdere vertraging, weer op orde zal komen. Onze kinderen verdienen dat! 
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