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Beste ouders en omwonenden, 

 

Wat een plaatje! Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw roept veel enthousiasme op, ook bij mij. 

Vorm en kleur van de gevels maken duidelijk dat de duinen dichtbij zijn. Dit gebouw wordt een 

aanwinst voor Noordwijk aan Zee. Als er een gymzaal op het terrein komt, dan zal deze één geheel 

vormen met het schoolgebouw. Tegelijkertijd blijft er genoeg ruimte voor een groot schoolplein. 
 

Op 5 juli wordt een inloopavond georganiseerd. Ik hoop daar veel omwonenden en ouders te 

ontmoeten. Veel van dit soort bijeenkomsten waren de afgelopen tijd online. Fijn dat het nu op locatie 

kan, met de nodige maatregelen. Bij andere nieuwbouwprojecten zie ik dat belangen niet altijd 

overlappen. Ouders verwelkomen meestal een nieuw gebouw, maar omwonenden vrezen overlast. 

Tijdens de bouw moeten we allemaal wat inschikken, maar het resultaat is een publieke voorziening 

voor een dorp dat niet alleen trekpleister voor strandgangers is, maar ook een plaats waar mensen 

wonen, werken en naar school gaan. 
 

Een jaar geleden is besloten tot de fusie van Wakersduin en Zeehonk, met instemming van de 

medezeggenschapsraden waar ouders en personeel in vertegenwoordigd zijn. Nu gaat die dan ook 

echt plaatsvinden, zodat kinderen van beide scholen bij elkaar in de klas komen. Daarmee houden we 

de kwaliteit van het onderwijs op een niveau om trots op te zijn. Door de fusie kan het schoolteam 

expertises opbouwen waar leerlingen van profiteren.  
 

Onderwijs en kinderopvang integreren steeds meer, in het hele land. Buitenschoolse activiteiten 

ondersteunen curriculum en lesmethoden, zodat het geen gescheiden werelden zijn. De ambitie om 

dit goed op elkaar te laten aansluiten, heeft ertoe geleid dat de gefuseerde school tot aan de 

nieuwbouw blijft samenwerken met SJWB. Daarna wordt invulling gegeven aan de 

kinderdagopvangactiviteiten op Zeehonk-Wakersduin door Pinokkio. De nauwe samenwerking zal 

rechtvaardigen dat we gaan spreken van een brede school dat meer is dan een school alleen. Het zal 

een plaats zijn waar opvang, onderwijs en op termijn hopelijk sport zijn gehuisvest. Ook voor 

buurtactiviteiten moet plaats zijn, want een school staat midden in de wijk en is daarmee een 

ontmoetingsplek voor zowel jong als oud. 
 

Er wachten ons nog verschillende mijlpalen. Ik ben benieuwd naar de naam van de nieuwe 

fusieschool, naar de eerste paal en het hoogste punt van de nieuwbouw en ik kijk vooral uit naar het 

moment waarop de deuren van de nieuwbouw van deze brede school openen.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Omar Ramadan 

Voorzitter College van Bestuur Sophia Scholen 

 

 



 

 

Terugblik 

In de zomer van 2020 is in goede samenwerking met de scholen Wakersduin en Zeehonk, 

kinderdagopvangorganisatie Pinokkio en onder begeleiding van projectmanagementbureau ZRi een 

programma van eisen opgesteld. Hierin is opgenomen waar de nieuwbouw van brede school 

Noordwijk aan Zee aan moet voldoen. Ook is in deze periode een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en 

heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het 2e voorbereidingskrediet. Aan 

de hand van dit positieve raadsbesluit heeft Sophia Scholen in goede samenwerking met de 

gemeente Noordwijk het ontwerpteam gecontracteerd. Om te komen tot een architectenkeuze hebben 

drie partijen een schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp van architectenbureau Topos uit 

Waddinxveen is aangewezen als het winnende ontwerp. Dit ontwerp voldoet het beste aan de eisen 

van de gebruikers Sophia Scholen en de gemeente. Op 5 juli wordt het verder uitgewerkte ontwerp ter 

besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. Op dezelfde avond vindt er een inloopavond plaats 

voor genodigden en geïnteresseerden.  

 

 
Bijeenkomst m.b.t. Programma van Eisen 

 

 

 

 

 

Inloopavond 

U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op 5 juli 2021 op de Wakersduinlocatie aan de 

Hoogwakersbosstraat 22. U ontvangt hier informatie over de nieuw te realiseren brede school en u 

kunt de voorlopige plannen bekijken. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.  

Tijdens deze avond zijn er vertegenwoordigers aanwezig van zowel fusieschool Zeehonk-Wakersduin, 

kinderdagopvangorganisatie Pinokkio, het ontwerpteam, het schoolbestuur Sophia Scholen, 

waaronder bestuursvoorzitter Omar Ramadan, alsmede de beleidsadviseur van de gemeente 

Noordwijk.  

We zien u graag op 5 juli tussen 18.00 en 20.00 uur. We verwachten dat de coronamaatregelen eind 

juni versoepelen en hebben er daarom voor gekozen deze bijeenkomst op locatie te organiseren. Het 

dragen van een mondkapje is binnen vooralsnog verplicht.  

 

 

 

  



 

 

 

Tijdelijke huisvesting 

De start van de ontmantel- en bouwwerkzaamheden vindt waarschijnlijk plaats in het 1ste kwartaal van 

2022. Om dit mogelijk te maken zullen de bovenbouwkinderen les krijgen op de Wakersduin locatie en 

de onder- en middenbouw op Zeehonk. De peuter- en kinderdagopvang wordt gedurende de 

bouwperiode verzorgd door SJWB, waarbij gebruik gemaakt kan worden van beide locaties. Ouders 

worden over de precieze indeling en het gebruik van de beide locaties gedurende de bouwperiode 

apart door de school en SJWB geïnformeerd. 

 

Openbare ruimte 

In samenwerking met de gemeente, Sophia Scholen en de directe omgeving wordt nader invulling 

gegeven aan het ontwerp van de openbare ruimte. Zo zal ook het schoolplein van de nieuwbouw 

openbaar worden gemaakt, met uitzondering van het plein dat is bestemd voor de kinderdagopvang. 

Over de wijze en het moment van inspraak wordt u op een later moment nader geïnformeerd. 

 

Planning 

Naar verwachting wordt het ontwerp in 2021 afgerond. Na een positief Raadsbesluit kan vervolgens 

worden gestart met het ontmantelen van het huidige Wakersduin gebouw aan de Hoogwakerbos-

straat 22. We kijken ernaar uit om voor de start van het schooljaar 2023/2024 het prachtige en 

duurzame gebouw in gebruik te nemen. 

 

Contact 

Voor meer informatie bent u van harte welkom op de inloopavond van 5 juli a.s. Heeft u vragen of 

ideeën? Stuurt u dan een e-mail naar: bsnoordwijkaanzee@sophiascholen.nl.   

Volg de ontwikkelingen van de bouw ook op de FB pagina’s van Zeehonk-Wakersduin en  

Sophia Scholen. 
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