
 

Scholen in bijzonder 'Romeins' gebouw 

door Leo Klaassen 

Woensdag, 7 maart 2007 - GROESBEEK - De Carolusschool en de Adelbrecht - 
Windekindschool in Groesbeek bouwen samen een bijzonder gebouw aan de 
Cranenburgsestraat.  

Speciaal en regulier onderwijs vinden er straks samen onderdak, en hebben ook nog een 

sporthal in huis. Die is meteen ook de oplossing voor de lokale volleybalclub, want de 

sporthal aan de Zevenheuvelenweg, waar de club speelt, is genomineerd voor sloop.  

Kijk je naar de maquette, dan zou je denken dat er volgend jaar een Romeins sportpaleisje 

aan de Cranenburgsestraat staat. De sporthal domineert de voorzijde van het gebouw, en de 

vorm doet in de verte denken aan van die reconstructies van de antieke villa's en 

legerkampen die lang geleden door deze hele streek te vinden waren. 

 

Maar wat schuin tegenover zwembad De Lubert en de voetbalvelden van Achilles'29 verrijst, 

is dus het nieuwe onderkomen van de beide Groesbeekse scholen. 

 

Hartstikke handig en efficiënt, natuurlijk, samen onder één dak zitten en geen tochten meer 

hoeven maken naar de sporthal in de buurt. Maar helemaal voor de hand ligt de 

samenwerking niet. 

 

De Adelbrecht-Windekind (215 leerlingen) is namelijk een 'gewone' christelijke basisschool 

voor Groesbeekse kindjes. De Carolus (103 leerlingen) is een speciale basischool, met 

leerlingen uit de gemeenten Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen. 

 

Ruimtenood bracht de beide scholen bij elkaar, en beide maken ze van de situatie een grote 

deugd, juichen de directrices.  

 

De nood was aan de man, want ze zitten beide in verouderde gebouwen die al jarenlang 

totaal ontoereikend zijn. 

 

"Ons gebouw is in de jaren zestig als 'semi - permanent' bij Dekkerswald aan de 

Nijmeegsebaan neergezet", zegt Emmy Meijers, samen met Miep van Loon directeur van de 

Carolusschool. "Het gebouw is helemaal op. We worstelen met de ruimte. De 

leerkrachtenkamer en de speciale ruimtes voor bijvoorbeelde logopedisten gebruiken we ook 

als lokaal. En de verkeerssituatie! Er is amper parkeerruimte, en dat terwijl onze kinderen 

met busjes en auto's uit de wijde omgeving komen. Net als die van de Mgr. Terwindtschool, 



die op hetzelfde terrein staat.  

Hetzelfde verhaal bij de Adelbrecht-Windekind aan de Molenweg. Een Jenaplanschool 

zonder centrale ruimte voor vieringen, dat kan toch eigenlijk niet, aldus directeur Henriët 

Rosman. En ook: "We zetten kinderen uit ruimtegebrek soms op de gang neer." In 1998 

staken de scholen de koppen voor het eerst bij elkaar. Maar pas drie weken terug hakte de 

Groesbeekse raad de knoop door: de schop kan de grond in. Het gebouw is zo ontworpen 

dat de scholen apart van elkaar blijven, maar binnen, letterlijk, naar elkaar kunnen kijken. Ze 

delen de hal en de sporthal, en lijken verder ook opvallend veel op elkaar. Via brede gangen 

kun je via grote schuifdeuren zó van het ene lokaal in het andere kijken. Dat is handig als je 

groepen door elkaar laat samenwerken, zoals op beide schooltypes veelvuldig gebeurt. Ook 

mooi zijn de gezamenlijke speellokalen en handenarbeidateliers en het verrijdbare podium: 

dat kan zelfs de sporthal in. In hun nieuwe onderkomen beginnen de scholen aan een 

voorzichtig experiment. Natuurlijk werkte de Carolusschool al samen met de Adelbrecht-

Windekind.  

Dat gebeurt met alle scholen uit de vier gemeenten waarvoor de Carolus kinderen met 

leerproblemen onderwijst. Maar als je samenwoont, kun je uiteraard nét iets meer. "Je kunt 

grensgebieden gaan opzoeken" , zegt Meijers. "Nu zit een kind op de gewone basisschool, 

óf bij ons. Straks kunnen we misschien onze kennis zó inzetten, dat de leerling niet van 

school hoeft te wisselen. Het idee is wel dat onze ervaringen ook ten goede komen van de 

andere basisscholen."  

Emmy Meijers is om nog een andere reden blij met het nieuwe schoolgebouw. " Die plek op 

Dekkerswald roept bij veel mensen een verkeerd beeld op. Een school hoort niet op een 

medisch centrum. Nu komen we echt in het dorp, in de samenleving."  

 

 

 

 


