
  

    

 

 

 

 

   

 

 

  Informatiebrief nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) in de wijk Groenhouten 26 juni ‘20 

Dit is een informatiebrief voor ouders en verzorgers van Kinderopvang Humankind, 
OBS de Hobbit en Basisschool Het Kompas. Beide scholen zijn onderdeel van stichting 
Voila. 
Redactie: Wilbert Koelewijn (directeur het Kompas), Elsa Mast (directeur de Hobbit) en 
Liesbeth Soet (locatiemanager Humankind) 
Mocht u willen reageren of vragen hebben, dan kunt u ons mailen op 
wkoelewijn@kompasleusden.nl, emast@hobbitleusden.nl en liesbethsoet@humankind.nl  

 
Wat vooraf ging 
Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten om de oudere schoolgebouwen in 
Leusden en Achterveld te gaan vervangen voor duurzame, toekomstbestendige Kind Centra. 
In deze Kindcentra worden meerdere scholen en kinderopvang samengebracht, waardoor 
deze gebouwen beter aansluiten bij de maatschappelijke en onderwijskundige 
ontwikkelingen. 
In de eigen nieuwsbrieven van de Hobbit en het Kompas hebben we u tot nu toe al 
enigszins meegenomen in dit proces in de wijk Groenhouten. Dat proces is in 2017 gestart, 
samen met Kinderopvang Humankind (toen nog Kinderopvang Humanitas), de gemeente 
Leusden en in eerste instantie ook Kunst- en Cultuurorganisatie Scholen in de Kunst.  Na 
voorzichtige verkenningen, en dromen over grootse mogelijkheden, zijn de plannen steeds 
concreter geworden en de teams, leerlingen en medezeggenschapsraden meegenomen. 
Scholen in de Kunst heeft zich uit ons ‘dreamteam’ teruggetrokken, maar wij zijn 
doorgegaan met een gezamenlijke visie-ontwikkeling waarin Kunst en Cultuur ook 
belangrijke pijlers zullen zijn in ons nieuwe gebouw. Beide scholen gaan los van elkaar hun 
intrek nemen in het gebouw. Daarin willen de beide scholen het onderwijs blijven geven 
zoals zij dat nu al doen, en het gebouw daar optimaal op aan laten sluiten: de stenen volgen 
de visie! 
Er is intussen veel werk verricht. Graag brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Van beide scholen en Humankind hebben leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 
leerlingen in andere gebouwen en op andere pleinen gekeken, gesprekken gevoerd en 
ervaren wat ruimte kan doen.  Dit heeft ons inzicht vergroot en onze wensen vertaald naar 
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een Programma van Eisen, waarmee een bouwteam aan de slag kan om het nieuwe 
gebouw vorm te geven. 
In de wijk heeft een Klankbordgroep van omwonenden verschillende sessies gehad waarin 
zaken als de bebouwing, verkeer, hoe gaat het hele terrein eruit zien aan de orde zijn 
geweest. Ook niet onbelangrijk: op welke plek komt het nieuwe gebouw? De plek van de 
huidige Hobbit had voor ons en de gemeente de voorkeur en daar zal het nieuwe gebouw 
verrijzen. Het aangrenzende park zal blijven bestaan, het gebouw zal integreren in de 
omgeving. 
 
Waar staan we nu - keuze bouwteam: bouwbedrijf Klomps 
Visie ontwerp 
De architect ARX architecten, onderdeel van het bouwteam van Klomps Bouwbedrijf, heeft 
een prachtig visie ontwerp gemaakt met ons Programma van Eisen. Er is goed geluisterd 
naar hoe wij onderwijs en opvang in ons nieuwe gebouw vorm willen geven. Het visie 
ontwerp past prachtig op deze plek in de wijk. 
Een mogelijke impressie van de entree aan de zijde van de Dissel ziet u hieronder. 
 

 
Met het bouwteam en de gebruikers samen zal er nu doorontwikkeld worden richting eerst 
het voorlopige ontwerp en daarna naar het het definitieve ontwerp (zie verderop in deze 
nieuwsbrief een tijdspad van de verschillende stappen). De gebruikte  beelden geven dus 
een mogelijke impressie. 
  

Energieneutraal gebouw 
Het gebouw is gasloos en we willen dat het energieneutraal wordt. Dit zijn ook eisen vanuit 
de gemeente en Voila. Daarnaast vinden wij het binnenklimaat voor onze leerlingen 
belangrijk: we willen een fris en gezond gebouw, waarbij er een goede akoestiek is. Waar 
het voor kinderen en volwassenen goed verblijven is.  
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Schoolomgeving 
Naast het gebouw, wordt ook de schoolomgeving 
aangepakt. Het is duidelijk geworden dat op de locatie 
van Sporthal De Meent woningen worden gebouwd.  
De architect heeft al een aantal mogelijke suggesties 
gedaan voor de schoolomgeving. Met de omwonenden 
en de gemeente wordt overleg gepleegd over de 
veranderingen en/of aanpassingen ten opzichte van de 
bestaande situatie buiten het schoolplein, wat natuurlijk 
aansluit op het bestaande groen. De hierboven 
genoemde Klankbordgroep wordt hierin steeds 
betrokken, ook met betrekking tot de verkeersveiligheid. 
 
Tijdelijke huisvesting tijdens bouwwerkzaamheden 
Tijdens de bouwwerkzaamheden in het schooljaar ‘21-’22 (dus komend schooljaar zeker 
nog niet!) heeft de gemeente ons aangeboden om tijdelijk gebruik maken van het 
schoolgebouw van de Holm aan de Lingewijk 13.  
Komend schooljaar zal Montessorischool ‘t Ronde gebruik maken van dat pand. Daarna 
zullen wij dat een schooljaar doen. Ondanks dat de Hobbit het eerst afgebroken wordt, 
hebben we besloten beide scholen deels in Groenhouten (in het gebouw van het Kompas) 
op te vangen, en deels in het gebouw van de Holm. Voor ons is het cruciaal dat de jongste 
kinderen in de wijk kunnen blijven en dat de oudere groepen zelfstandig naar de andere 
locatie kunnen reizen.  
Voor beide scholen zal dit betekenen dat enkele bovenbouwgroepen naar de Lingewijk 
zullen gaan, en dat van beide scholen de onder- en middenbouw in Groenhouten blijven.  
Welke groepen dat precies zullen zijn, is nu nog niet in te schatten. Daarom is ook nu voor 
Humankind nog niet in te schatten, wat dat betekent voor hun groepen. In de loop van 
komend schooljaar zullen we u tijdig op de hoogte stellen, wie het uiteindelijk betreft. Insteek 
is, zoveel mogelijk leerlingen in Groenhouten te kunnen blijven opvangen. 
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Tijdspad 
Nu de eerste verkennende fase is afgerond en de keuze is gemaakt voor een architect en 
bouwbedrijf kunnen we verder gaan plannen. Onder voorbehoud is dit het tijdspad: 
 

- medio oktober 2020: afronding van het voorlopig ontwerp 
- medio februari 2021: afronding van het definitieve ontwerp 
- zomer 2021: tijdelijke huisvesting in orde maken/verhuizen 
- zomer 2021:  sloop gebouw Hobbit 
- zomer 2021: Start bouwfase. Deze fase zal ongeveer een jaar in beslag 

nemen.  
 
Communicatie met ouders 
Graag hadden wij op de scholen een presentatie over het bouwproject gegeven. Nu we u 
niet op de scholen mogen uitnodigen als gevolg van de corona-maatregelen, zullen we u in 
eerste instantie via informatiebrieven voldoende op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvesting en de bouw. De volgende informatiebrief zal 
half september zijn. 
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