
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

Woensdag 12 mei maakt het college van B&W van de gemeente Groningen de (her)huisvestingsplannen 

van een aantal scholen in Groningen Zuid bekend. In deze plannen zijn ook scholen van Openbaar 

Onderwijs Groningen meegenomen, waaronder de school van uw kind(eren). Wij informeren u daarom 

graag over het volgende.  

 

Door de bouw van de vele nieuwe woningen in Groningen Zuid, zijn de leerlingenaantallen op onze 

scholen toegenomen. Dat is een hele mooie ontwikkeling maar tegelijkertijd ontstonden er daardoor 

wachtlijsten en ruimtegebrek in de gebouwen. De gemeente Groningen heeft zich samen met de 

besturen van Openbaar Onderwijs Groningen, de Groningse Schoolvereniging (GSV), het 

Maartenscollege en de Widar Vrije School, over dit vraagstuk gebogen.  

 

Voor de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen stelt de gemeente de volgende oplossingen voor: 

 

 De Haydnschool gaat uiteindelijk de locatie Coendersweg volledig in gebruik nemen. Deze 

locatie wordt nu mede gebruikt door het Montessori Lyceum. 

 De Brederoschool gaat de locatie Van Ketwich Verschuurlaan (nu nog Tamarisk) in gebruik 

nemen nadat de MFA de Wijert is opgeleverd. 

 Het Montessori Lyceum krijgt de beschikking over het schoolgebouw aan de Hora 

Siccamasingel. Nu is daar nog de GSV gehuisvest.  

 Bij het Montessori Lyceum Groningen wordt de oude kantine vervangen door nieuwbouw. 

 De tijdelijke units bij het Montessori Vaklyceum worden vervangen door nieuwbouw.  

 De Boerhaaveschool concentreert zich op de locatie Veenweg. De locatie Semmelweisstraat 

wordt de komende jaren zo nodig gebruikt door het Montessori Lyceum Groningen en het 

Montessori Vaklyceum.  

Voor de scholen van de andere besturen betekent dit dat:  

 

 de GSV (Hora Siccamasingel) naar de locatie van International School Groningen in Haren gaat; 

 de International School Groningen verhuist naar het gebouw van het Maartenscollege; 

 de semipermanente units van de Widar Vrije school worden gekocht.  
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Deze (her)huisvestingsoperatie was een grote puzzel en we zijn blij dat we in goed gezamenlijk overleg 

tot deze oplossing gekomen zijn. We hebben er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat onze 

leerlingen uit de wijk op korte afstand naar school kunnen. Ook is er optimaal gebruik gemaakt van 

bestaande huisvesting en geïnvesteerd in lange termijnoplossingen.  

 

De plannen worden nog verder uitgewerkt en vinden doorgang na definitieve besluitvorming door de 

gemeenteraad en schoolbesturen. Per locatie kan de doorlooptijd daarvan verschillen. Vanuit de school 

van uw kind(eren) ontvangt u op termijn verdere informatie over de ontwikkelingen op locatieniveau. 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de schoolleiding.   

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

  

 

 

Theo Douma 

Voorzitter College van Bestuur          


