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Nieuwe school neemt intrek in voormalig DCI-gebouw

Isaac Beeckman start volgend jaar augustus

Volgend jaar neemt de Isaac Beeckman Academie zijn intrek in het voormalige gebouw
van DCI op het terrein van de Oude Veiling.
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KAPELLE - De Isaac Beeckman
Academie
neemt
vanaf
1
augustus 2010 zijn intrek in het
oude DCI-gebouw in Kapelle, op
de plek waar vroeger de veiling
heeft gestaan. Er moeten nog wat
puntjes op de i worden gezet,
maar het lijkt nu zeker dat de
nieuwe middelbare school er
komt.
Door Eugène de Kok
Het college van burgemeester en
wethouders van Kapelle heeft dat
vorige week bekend gemaakt. De
school komt dus tegenover het
treinstation in Kapelle. De villa aan
de Goesestraatweg is afgevallen als
locatie. Misha van Denderen van
de Stichting voor Persoonlijk
Onderwijs (SvPO), die achter de
Isaac Beeckman Academie zit, is
blij dat alles nu rond lijkt te zijn.
“We hebben de toestemming
uiteindelijk iets later dan gehoopt
gekregen. Eigenlijk wilden we dit
jaar al beginnen, maar achteraf
bleek dat simpelweg te kort dag.”
De school heeft de komende
maanden hard nodig om het
gebouw op het oude veilingterrein
aan te passen. “Het is een mooie
locatie”, vindt Van Denderen.
“Ook voor de inwoners van
Kapelle is het plezierig.

Er zit een groot terrein omheen,
waardoor omwonenden weinig last
zullen hebben van de school.”
Volgens Van Denderen is dat toch
al moeilijk op de Isaac Beeckman
Academie. “Bij ons hebben de
leerlingen geen tussenuren. Uit
onderzoek
is
gebleken
dat
leerlingen juist in die tussenuren
rond gaan zwerven. Dat zit er bij
ons dus niet in.”
Leerlingen van de Isaac Beeckman
Academie zitten in principe elke
dag tot 17.00 uur op school. Het
aantal lesuren op de nieuwe
middelbare school zit met 1300
lesuren ver boven de landelijke
norm van 1000. Ze hebben ook
‘slechts’ negen weken vakantie.
Daarvan kunnen ze er twee tijdens
het schooljaar opnemen. Daartegenover staat dat de kinderen
geen huiswerk hebben, ze doen al
het werk op school. Een ander punt
waarop de nieuwe onderwijsinstelling afwijkt van de gangbare
scholen is dat de leerlingen geen
toetsen krijgen; de vorderingen die
de kinderen maken worden continu
in de gaten gehouden.
Kleine klassen
De school werkt met kleine
klassen. “Maximaal 18 kinderen

per klas en 80 per leerjaar”, zegt
Van Denderen. “Het eerste jaar
hebben we in Kapelle dus
maximaal 80 leerlingen. Daardoor
kunnen we het gebouw stap voor
stap in gebruik gaan nemen.
Langzaam zal het meer en meer
een school worden.” Toch zal het
nooit vergelijkbaar worden met
bijvoorbeeld het Ostrea Lyceum of
het Pontes in Goes. “We willen een
kleine school zijn en blijven. De
idee is dat we na een paar jaar gaan
werken
met
dependances,
bijvoorbeeld in Yerseke of
Wemeldinge. De druk op de school
in Kapelle blijft dan beperkt en ook
de reistijd blijft binnen de perken.
Fietsen is gezond, maar de
scholieren kunnen hun tijd beter
besteden”, lacht de initiatiefnemer.
Hij zegt dat het animo groot is. “Je
kunt je als leerling nog niet
opgeven, maar we hebben wel de
mogelijkheid tot voorinschrijven.
Dat zijn er nu al heel veel. Ook
krijgen we veel open sollicitaties
binnen van mensen die bij ons
willen gaan lesgeven.”
Projectontwikkelaar
Het pand op het terrein van de oude
veiling heeft de stichting kunnen
verwerven
dankzij
sponsors:
projectontwikkelaar Apron en
bouwonderneming Van der Poel.
Die twee ontwikkelen op het terrein
appartementen en woningen en
droegen omgerekend 220.000 euro
bij aan de aanschafkosten van het
gebouw. “Voor beide partijen
speelt mee dat ze het zien als een
waardevolle
aanvulling
voor
Kapelle.
Bovendien
staan
projectontwikkelaars nogal eens in
een kwaad daglicht. Hiermee laat
Apron zien dat het wil investeren in
de gemeente.”
Naast Kapelle wil de SvPO ook
scholen beginnen in het Friese
Hardegarijp en in Hoogkarspel,
Geldermalsen en Harderwijk.

