
 

Vragen & Antwoorden Sluiting Het Vogelnest 
Waarom wordt dit nu bekend gemaakt? 

Het bestuur is zich ervan bewust dat deze beslissing veel teweeg brengt en impact heeft op 

leerlingen, ouders en medewerkers. De besturen van Trinamiek, Fluenta en Robijn hebben 

afgesproken om alle ouders op woensdagavond 4 maart te informeren. Om te voorkomen dat het 

nieuws eerder bekend zou worden, is dit met een beperkt aantal mensen vooraf gedeeld. 

 

Waarom kunnen er geen drie scholen meer in het nieuwbouwproject worden gehuisvest? 

In de uitwerking van het nieuwbouwproject voor Het Vogelnest, De Krullevaar en De Trompetvogel 

bleek dat het aantal m2 voor de drie scholen beperkt was. Ook de besturen van Fluenta en Robijn 

hebben te maken met nieuwbouw van scholen. De drie stichtingen kwamen daardoor tot het inzicht 

dat voor een goed aanbod van onderwijs in Nieuwegein het beter zou zijn om drie scholen te sluiten. 

Dit biedt meer ontwikkelingsmogelijkheden aan de overgebleven scholen, waardoor deze scholen 

krachtiger en vitaler kunnen worden. 

 

Waarom is ervoor gekozen om Het Vogelnest te sluiten? 

Bij de keuze voor de scholen die gaan sluiten is door de besturen gekeken naar de individuele scholen 

en naar het geheel van scholen verdeeld over Nieuwegein. Hierbij spelen verschillende factoren een 

rol. De ontwikkeling van scholen wordt krachtiger als er sprake is van twee scholen met een gelijk 

leerlingenaantal. 

 

Waarom wordt de Zuiderkroon wel verplaatst en Het Vogelnest niet?  

Er is geen Trinamiekschool in de buurt waar Het Vogelnest naar verplaatst kan worden en waarbij de 

verwachting is dat een groot deel van de leerlingen mee zal gaan. Daarbij heeft Stichting Robijn, 

waarbij de Zuiderkroon is aangesloten, onlangs al twee dislocaties afgestoten. De gemeente 

onderzoekt daarom de mogelijkheid om de Zuiderkroon een plek te geven in de wijk Rijnhuizen. 

 

Waarom is er gekozen voor een sluiting op 1 augustus? 

De keuze voor de sluitingsdatum is gemaakt in het belang van de leerlingen. Zo kunnen zij een nieuw 

schooljaar op een nieuwe school beginnen. 

 

Ik heb mijn kind(eren) net ingeschreven bij Het Vogelnest. Wat nu? 

Ook voor hen zal een andere school gevonden moeten worden. Madelon Torenstra, locatieleider van 

Het Vogelnest, neemt hierover persoonlijk contact met u op. 

 


