Het Vlekkenplan
Op 8 januari 2013 heeft het College de kadernota “Onderwijshuisvesting in nieuwe tijden”
vastgesteld. Met deze nota heeft het College aan de schoolbesturen de opdracht gegeven om, in
gezamenlijk overleg, met een Vlekkenplan voor Integrale Kind Centra in Leeuwarden te komen.
Het roer ging hiermee om. De schoolbesturen waren aan zet. Een verantwoordelijkheid en wijziging
die nieuw is en die de nodige inspanning vraagt van betrokkenen.
In genoemde kadernota heeft het College een aantal gebieden aangewezen waarin zij
ontwikkelingen in het kader van IKC’s mogelijk acht, te weten:






Oud-Oost
Westeinde en Valeriuskwartier
Bilgaard
Camminghaburen
Huizum-West

De nota ‘Onderwijshuisvesting in nieuwe tijden” vormt de basis waarop de schoolbesturen primair
onderwijs aan de slag zijn gegaan om een Vlekkenplan voor IKC’s op te stellen. De schoolbesturen
hebben allereerst met de kinderopvangorganisaties overeenstemming bereikt over de definitie van
een IKC. Daarna is met ondersteuning door de gemeente een Vlekkenplan opgesteld dat nu voor u
ligt.
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Gerealiseerde IKC’s
Oud-Oost
1) IKC de Kinderkoepel (CBS Koningin Beatrixschool i.s.m. Sinne Kinderopvang)
Dorpen
2) IKC Wytgaard (RKBS T.J. Roordaschool i.s.m. Stichting Kinderopvang Friesland)

IKC’s in uitvoering
Oud-Oost
3) IKC Johan de Walestraat: (RKBS De Sprong i.s.m. Sinne Kinderopvang)
Huizum-West
4) IKC J.W. Frisoschool (CBS Johan Willem Frisoschool i.s.m. Sinne Kinderopvang)
Goutum
5) IKC Wiardaskoalle (OBS de Wiardaskoalle i.s.m. Sinne Kinderopvang)
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Te ontwikkelen IKC’s
De hieronder gebruikte namen om de IKC’s aan te geven, zijn fictieve namen

Bilgaard
6) IKC Prins Mauritsschool – planning 2016
Denominatie: Christelijk: PCBO
Doel:
Realisatie van één IKC op één van de twee huidige locaties voor primair onderwijs in
de wijk
Wat:
Nieuwbouw + integratie van het gymnastieklokaal
Gevolgen:
 Proloog sluit de hoofdvestiging van OBS de Eestroom aan de Brandemeer
 Dit houdt in dat Proloog het Brinnummer (onderwijsvoorziening) verhuist naar OBS
Eestroom/Montessori
 Er moet nog een keuze worden gemaakt met betrekking tot de locatie van het nieuw te bouwen
IKC in Bilgaard

Vrijheidswijk
7) IKC de Vrijheid – planning 2016
Denominatie: Openbaar: Proloog
Doel:
In MFC Vrijheidswijk wordt door Proloog een IKC gerealiseerd
Gevolgen:
 Door de sluiting van OBS de Eestroom in Bilgaard zullen de leerlingen overgeplaatst worden naar
OBS Eestroom/Montessori
 Deze locatie is qua onderwijsdenominatie een onderwijs voorziening voor openbaar onderwijs
 PCBO sluit in het MFC Vrijheidswijk de dislocatie van de Prins Constantijnschool.
 De leerlingen van de Prins Constantijnschool in de Vrijheidswijk zullen fysiek worden
overgeplaatst naar IKC Prins Constantijn, maar pas als deze nieuwe school gerealiseerd is.

Oud-Oost
8) IKC Oud Oost – planning 2016
Denominatie: Openbaar: Proloog
Doel:
Nieuwbouw van een IKC aan de Tjerk Hiddesstraat.
Gevolgen:
 Vertrek van OBS Oud Oost uit de huidige locatie aan de Goudenregenstraat naar Tjerk
Hiddesstraat.
 Deze locatie aan de Tjerk Hiddesstraat is 3 jaar geleden door OBS Oud Oost verlaten en is nu
braakliggend terrein.
 Op deze oude locatie van OBS Oud Oost aan de Tjerk Hiddesstraat wordt een nieuw IKC
gebouwd
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9) IKC Prins Constantijn – planning 2017
Denominatie: Christelijk: PCBO
Doel:
Nieuwbouw van een IKC aan de Goudenregenstraat
Gevolgen:
 Op de huidige locatie van OBS Oud Oost aan de Goudenregenstraat wordt voor het PCBO een
nieuw IKC gebouwd
 Het nieuw te bouwen IKC aan de Goudenregenstraat wordt voor het PCBO de hoofdlocatie van
de beide huidige locaties van de Prins Constantijnschool
 De locatie van de Prins Constantijnschool aan de Willem Sprengerstraat wordt door het PCBO
afgestoten
 In het MFC Vrijheidswijk wordt de dislocatie van de prins Constantijnschool afgestoten

Binnenstad en omgeving
10) IKC Oldenije – planning 2018
Denominatie: Openbaar: Proloog
Doel:
In de nabijheid van de huidige locatie wordt ruimte gezocht om een volwaardig IKC
te kunnen creëren. Op dit moment is in onderzoek: een samenwerking in en rondom
de Westerkerk
Gevolgen:
 De huidige dislocatie in de voormalige Joodse School zal worden verlaten
 Proloog dient te accepteren dat bij centralisatie van de voorzieningen er weinig buitenruimte
beschikbaar blijft en dat rekening moet worden gehouden met de verkeerssituatie (beperkt
halen en brengen met auto’s met betrekking tot de kinderopvang 0-2 jarigen).

Huizum-West
11) IKC Michaëlschool – planning 2015
Denominatie: Vrije School: Stichting Vrije Scholen Athena
Doel:
Het bestuur van de Michaëlschool stelt voor de eigen kinderopvang: “de Kleine
Johannes” te integreren in het Vrije School om zo een IKC te realiseren.
Gevolgen:
 Aanpassen en uitbreiden van de onderwijsvoorziening van de Michaëlschool is, om
architectonische redenen, niet mogelijk
 Kinderopvang: “de Kleine Johannes” zodanig aanpassen dat er een goede, IKC-waardige
verbinding kan ontstaan tussen de kinderopvang en het primaire onderwijs
 Kinderopvang tijdelijk elders huisvesten.

Westeinde/Valeriuskwartier
12) IKC de Wester – planning 2017
Denominatie: Openbaar: Proloog
Doel:
Op de huidige locatie van De Trilker en De Wester wordt door Proloog een nieuw IKC
gebouwd.
Gevolgen:
 Het huidige gebouw van De Wester en een deel van de Trilker zal worden afgebroken
 Voor het onderbrengen van de leerlingen tijdens de bouwfase is tijdelijke huisvesting nodig
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13) IKC Albertine Agnes – planning 2018
Denominatie: Christelijk: PCBO
Doel:
Nieuwbouw van de Albertine Agnesschool op de huidige locatie.
Gevolgen:
 Huidige gebouw van de Albertine Agnesschool moet worden gesloopt
 Voor de leerlingen is tijdelijke huisvesting nodig.

MTV-wijk
14) IKC St.Thomas – planning 2015 en 2017
Denominatie: Rooms-Katholiek: Bisschop Möller Stichting
Doel:
Aanpassen, uitbreiden en vernieuwbouwen van Sint Thomasschool en
Kinderopvang aan de Bachstraat tot IKC. Hiervoor hebben de Bisschop Möller
Stichting en Sinne Kinderopvang een uitgewerkt plan ingediend.
Gevolgen:
 Een stuk openbare weg onttrekken aan deze bestemming

15) IKC De Leeuwarder Schoolvereniging – planning 2018
Denominatie: geen
Doel:
De Leeuwarder Schoolvereniging heeft plannen voor het opzetten van een IKC.
Zij hebben gekozen voor het ontwikkelen van een voorziening in de nabijheid van de
huidige schoollocatie. De plannen moeten nog worden uitgewerkt en zijn nu nog
slechts contouren.

Camminghaburen
Over het toedelen van onderwijsruimte in Camminghaburen wordt op korte termijn met de
gemeente een voorstel uitgewerkt.

16) IKC centraal Camminghaburen – planning 2017
Denominatie: Christelijk: PCBO : Dr. Algraschool
Rooms Katholiek: Bisschop Möller Stichting: RKBS De Sprong
Doel:
Optimaliseren van de beide onderwijslocaties. Door beide locaties uit te breiden en
realiseren van een IKC voor elk van beide scholen.
Gevolgen:
 De scholen dienen tijdelijk elders te worden ondergebracht.

17) IKC Oost/West Camminghaburen - planning 2018
Denominatie : Openbaar: Proloog
Doel
: In het oostelijke en westelijke deel van de wijk heeft Proloog twee
onderwijslocaties. Het betreft hier de hoofd-en dislocatie van OBS De Wielen.
Het voorstel is om één van de locaties te optimaliseren, uit te breiden en
aanpassen tot IKC. Proloog zal zich in de komende jaren hierop oriënteren
(2018).
Gevolgen:
 Op korte termijn worden de twee onderwijslocaties van Proloog niet aangepast
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