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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen en onze leerlingen 

 

 

Datum:   28 september 2018 

Kenmerk: 18190050/GDE 

Betreft:  ontwikkelingen huisvesting 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Op verzoek van de gemeente informeren wij u over voorgenomen ontwikkelingen met 

betrekking tot onze huisvesting. Zoals u wellicht heeft vernomen is de gemeente Haarlem op 

zoek naar een locatie voor de bouw van een nieuwe sporthal, ter vervanging van de huidige 

Beijneshal.  

 

Een mogelijke locatie is op het terrein van Het Schoter, waar nu de gymzalen, noodlokalen 

en het fiets parkeren gesitueerd zijn. Naast het bouwen van nieuwe voorzieningen voor 

gymnastiek gaat het ook om de permanente bouw van nieuwe lesruimtes en voorzieningen 

voor Het Schoter. De permanente extra lesruimtes en voorzieningen zijn nodig door de groei 

van de school en deze zullen de huidige noodlokalen vervangen. Op dit moment voert de 

gemeente (in samenwerking met het bestuur van Het Schoter, SRO en direct betrokkenen) 

een studie uit naar de haalbaarheid van deze locatie en zal daar naar verwachting begin 

2019 een besluit over nemen. Als dit besluit positief is, zal er echter voor de gymzalen en 

noodlokalen een oplossing gevonden moeten worden tijdens de bouw. De gemeente 

onderzoekt daarom ondertussen samen met het bestuur van voetbalvereniging Haarlem-

Kennemerland, SRO en direct betrokkenen of het mogelijk is om het huidige “stadionveld” 

een kwart slag te draaien, zodat er aan de kant van de parkeerplaatsen en het benzine 

station (Planetenlaan) ruimte vrijgemaakt kan worden voor het plaatsen van tijdelijke 

gymzalen, noodlokalen van het Schoter en fiets parkeren van Het Schoter gerealiseerd kan 

worden. Dit zou dan in de zomer van 2019 moeten plaatsvinden.  

 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn 
zullen we u opnieuw informeren 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mardike de Goede    Arjan van Waveren 
plv. rector      rector 
 
 

 


