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Stadsdeel  Centrum  houdt  vast  aan  oude  plannen  het  schoolplein  van
Basisschool  Oostelijke  Eilanden (de BOE)  te  verkleinen.  Sindsdien is  de
populaire buurtschool de BOE enorm gegroeid. Het zal een mooie luchtfoto
geven voor het stadsdeel maar neemt het stadsdeel dan voor lief dat de
kinderen in de verdrukking komen?

Het geplande schoolplein wordt zo klein dat het welzijn en de veiligheid
van  de  kinderen  in  gevaar  zullen  komen.  Er  zijn  momenteel  8
kleutergroepen  en  3  groepen  3  (ongeveer  275  kinderen)  die  sowieso
toezicht nodig hebben met het buiten spelen en te jong zijn om van een
andere buitenruimte gebruik te maken. Naast dat de kinderen de ruimte
moeten  hebben  om veilig  te   kunnen  spelen  -zonder  elkaar  omver  te
lopen- levert het ook logistieke problemen op, waardoor bij het ophalen
van de kinderen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het nieuwe formaat
schoolplein voldoet bovendien niet aan de wettelijke minimumeisen. 

De Medezeggenschapsraad (MR) van de BOE wil dat onze kinderen en de
toekomstige leerlingen van de BOE op een veilige manier kunnen spelen,
zoals bij een gezonde ontwikkeling van ieder kind hoort. Er is een betere
optie om speeltuin en schoolplein te laten delen in de ruimte zonder dat
de  kinderen  van  de  BOE  in  het  gedrang  komen.  Er  is  veel  politieke
aandacht voor onderwijs in Amsterdam en in het bijzonder is het (belang
van een) schoolplein een speerpunt. Wij vinden het des te schrijnender dat
deze  plannen  hier  aan  voorbij  gaan.  De  MR  onderneemt  een  aantal
stappen om herziening van de plannen te bewerkstelligen. 

Op woensdag 1 juli a.s. om 10:30 uur zullen wij inzichtelijk maken dat de
hoeveelheid  ruimte  op  het  geplande schoolplein  niet  voldoet  door  500
leerlingen te posteren binnen de grenzen van de geplande ruimte. Naast
deze  500  leerlingen  zullen  er  op  een  dagelijkse  schooldag  ook  nog
volwassenen  (leerkrachten,  ouders)   bij  komen  om  de  kinderen  op  te
halen. Met de actie laten we vast zien hoe het er uit zal komen te zien als
van ons schoolplein straks alleen nog maar een stoeprand over is. 

Op dezelfde dag vindt het Zomerfeest van de BOE plaats van 16:30 tot
19:00 uur. Dit is een mooie gelegenheid om te zien wat de waarde van het
schoolplein  is  voor  de  BOE.  Beide  evenementen  vinden  plaats  op  het
schoolplein van de BOE, Kraijenhoffstraat 10. 



De herinrichtingsplannen van het Stadsdeel zijn te vinden op de website
http://www.amsterdam.nl/wonenleefomgeving/bouwprojecten/projecten-
stadsdeel-3/katharinacomplex/actueel/informatie.

De  reden  van  de  verplaatsing  van  de  speeltuin  is  de  bouw  van  het
Katharinacomplex op de locatie van de oude Oosterspeeltuin. Er is destijds
(in  2007)  onvoldoende  rekening  gehouden  met  de  school  en  de
buitenruimte die nodig is voor de kinderen. De geplande ruimtes zijn toen
wel vastgelegd in een bestemmingsplan. Dit is een complicerende factor
voor  het  Stadsdeel  maar  wij  zijn  er  van  overtuigd  dat  er  een  betere
oplossing mogelijk is.

Voor  vragen  en  informatie  zijn  wij  uiteraard  beschikbaar.  Per  email  op
mr@boe- amsterdam.nl en telefonisch kunt u contact opnemen met Roel
Pieters,  lid  van  de  oudergeleding  van  de  MR,  06-45  231  215.  
Ook  als  u  ons  buiten  deze  evenementen  om  wil  spreken  zijn  wij
beschikbaar. 
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