Bijlage A
A. Overzicht basisscholen, gymnastieklokalen en kinderopvang in Lisse Noord, Lisse
Centrum en Lisse Poelpolder en de Engel.
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de scholen, gymnastiekzalen en locaties
voor kinderopvang in Lisse. Vanwege de wijkgerichte functie van het basisonderwijs en de
kinderopvang wordt het overzicht hiervan per wijk gegeven. Per school wordt kort de stand
van zaken gegeven en volgt een overzicht van gegevens als bouwjaar, vloeroppervlakte,
aantal lokalen en de boekwaarde.
Overzicht van de scholen in het primair onderwijs in Lisse, exclusief de Don Boscoschool.
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1.Lisse Noord en Centrum
1.1 De basisscholen
Basisschool De Lisbloem
De Lisbloem
Orion 2
2163 AJ Lisse
Algemene gegevens van het pand
Basisschool De Lisbloem is gebouwd in 1979. De school is gehuisvest in een vrijstaand pand,
opgetrokken in schoonmetselwerk, staal en beton. De schuine dakdelen zijn met pannen
gedekt en de platte dakdelen zijn bitumineus gedekt. De daklijsten zijn uitgevoerd in hout.
De raam- en deurpartijen zijn rondom uitgevoerd in hout en voorzien van enkele beglazing.
Het schoolgebouw omvat elf lokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte, een
directiekamer, een personeelskamer, een reproruimte, diverse toiletruimtes, bergingen en
magazijnen, een entree met centrale hal en diverse gangen.
Stand van zaken / ontwikkelingen
Basisschool De Lisbloem heeft in de afgelopen jaren een uitbreiding gerealiseerd en de
school is verbeterd met gelden die door de gemeente Lisse beschikbaar waren gesteld in het
kader van de onderwijskundige vernieuwingen. Bij de uitbreiding is tevens een ruimte voor
peuteropvang aan de Lisbloem gerealiseerd, die de school het karakter van een ‘brede
school’ geeft. Naast peuteropvang, wordt er nu ook buitenschoolse opvang aangeboden. De
staat van het gebouw is goed. Grootschalige renovatie of nieuwbouw is in deze periode niet
nodig. Op termijn mogelijk wel.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2 (excl. tbv po)
Aantal leerlingen op 1-10-2012
Aantal m2 BVO: kinderopvang/BSO

1979
2005
11
1
0
1.558 (1.444)
233
114,76

Leerlingenprognoses Lisbloem
233

227

225
216

210

209

204

200

195

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

De Tweemaster, Brede school Nassauapark
Nassaupark 80
2161 KL Lisse
De locatie aan de Trompstraat is per januari 2013 opgeheven. De school is verhuisd naar het
perceel van de Willibrordschool waar de Brede school Nassaupark is gebouwd. Samen met
de Willibrorschool en SKOL kinderopvang vormen zij de Brede school Nassaupark. Deze
Brede school heeft in januari 2013 zijn deuren geopend.
Algemene gegevens van het pand
De nieuwe brede school is in 1 januari 2013 opgeleverd en huisvest twee basisscholen en
SKOL kinderopvang. Daarnaast is er een gymzaal bij het gebouw.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2
Aantal leerlingen op 1-10-2012
Aantal lokalen/ BVO kinderopvang/BSO

2012
n.v.t.
9
1
0
196
8 (gedeeld met WIllibrordschool)

Leerlingenprognoses Tweemaster Nassaupark

201
196

197

200

200

201
198
194
189

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

St Willibrordschool, Brede school Nassauapark
Nassaupark 96
2161 KL Lisse
Het oude gebouw van de Willibrordschool is een jaar geleden gesloopt en op dezelfde kavel
is de brede school Nassaupark teruggekomen. Samen met de Tweemaster en SKOL
kinderopvang vormen ze de Brede school Nassaupark. Deze Brede school heeft in januari
2013 zijn deuren geopend.
Algemene gegevens van het pand
De nieuwe brede school is 1 januari 2013 opgeleverd en huisvest twee basisscholen en SKOL
kinderopvang. Daarnaast is er een gymzaal bij het gebouw.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2
Aantal leerlingen op 1-10-2012
Aantal lokalen/ BVO kinderopvang/BSO?

2012
n.v.t.
9
1
0
155
8 (gedeeld met obs Tweemaster)

Leerlingenprognoses WIllibrordschool

171

165

167

172

171
168
162

159
155

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

Basisschool De Akker
De Akker
Schoolstraat 11a
2161 HB Lisse
Algemene gegevens van het pand
Een geheel vrijstaand pand dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Het
schoolgebouw is opgetrokken in schoonmetselwerk, staal en beton in oud- en nieuwbouw.
De schuine dakdelen zijn met pannen gedekt en de schuine en platte dakdelen aan de
achterzijde zijn bitumineus gedekt. De daklijsten zijn uitgevoerd in hout met zinken goten
aan de voorzijde en Trespa aan de achterzijde. De raam- en deurpartijen rondom zijn
uitgevoerd in hout en voorzien van enkele beglazing. Het schoolgebouw bevat 14 lokalen,
een computerlokaal, een speellokaal, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een
personeelskamer, een bibliotheek, een reproruimte, diverse toiletruimtes, bergingen en
magazijnen, een entree met centrale hal en diverse gangen.
Stand van zaken / ontwikkelingen
Het pand is kortgeleden geheel gerenoveerd. In 2008 zijn de dakpannen van de school
vervangen. Hiermee is het pand weer in goede staat. De Akker is een gereformeerde school
en heeft een regionale functie. In 2009 is een veertiende lokaal toegevoegd waar de school
conform de prognoses recht op had. Grootschalige renovatie of nieuwbouw is de komende
jaren niet van toepassing.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2
Aantal leerlingen op 1-10-2012

1905
1921, 1971, 1983, 1998, 2009, 2009
14
1
0
1.843
313

Aantal lokalen/ BVO kinderopvang/BSO

n.v.t.

Leerlingenprognoses de Akker

313
306

301
293
286

285
278

280

279

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

St. Josephschool
St. Josephschool
Achterweg 3-5
2161 GA Lisse
Algemene gegevens van het pand
Het schoolgebouw is gebouwd in 1978. Het is een vrijstaand pand, opgetrokken in
schoonmetselwerk, staal en beton. De schuine en platte dakdelen zijn bitumineus gedekt. De
raam- en deurpartijen zijn uitgevoerd in hout en voorzien van enkele beglazing. Het
schoolgebouw heeft 12 lokalen, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een
personeelskamer, een bibliotheek, een reproruimte, diverse toiletruimtes, bergingen en
magazijnen, een entree met centrale hal en diverse gangen.
Stand van zaken / ontwikkelingen
De Josephschool is een groeiende school en is gebouwd in 1978. Er zijn vier lokalen
betrokken van de naastgelegen MVO Lucia. MVO Lucia is per 1 januari 2013 gesloten en de
leerlingen zijn verhuisd naar Hillegom. Het schoolgebouw en de kavel vallen daarmee toe
aan de gemeente. Daarnaast staan er twee noodlokalen op het plein geplaatst, deze staan
ondertussen leeg maar er wordt onderzocht of hier tijdelijke kinderopvang in kan komen.
Aangezien het gebouw van de MVO Lucia leeg staat, zou sloop van het gebouw op korte
termijn wenselijk zijn. Leegstand kan vandalisme bevorderen. Dus hoe eerder de sloop, hoe
beter. De bouw van de Josephschool staat nu in het IHP in het jaar 2018. Aangezien het
financieel en praktisch zeer gunstig zou zijn om de MVO Lucia locatie te gebruiken als locatie
voor tijdelijke huisvesting voor de basisschool, zou het wenselijk zijn de bouw van de
josephschool naar voren te halen. Hierdoor kan de MVO Lucia eerder gesloopt worden.
In 2012 is onderzocht of de Josephschool kan verhuizen naar dit gebouw, en het onderzoek
heeft aangetoond dat dit technisch gezien mogelijk is. Ook financieel gezien, is het mogelijk
om de bouw van de Josephschool naar voren te halen. Dit zou betekenen dat de nieuwe
school in 2016 zijn deuren zou openen.

Tevens biedt sloop van de MVO Lucia ruimte om het gebeid te ontwikkelen voor
woningbouw. De opbrengsten hieruit komen ten gunste van het IHP.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
noodlokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2
Aantal M2 BVO kinderopvang/BSO
Aantal leerlingen op 1-10-2012

1978
2004
11
1
2
4 (in MVO Lucia)
1.652
n.v.t.
346

Leerlingenprognose Josephschool
354
350

348

346
342

348

343
339
334

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

1.2 Accommodaties voor bewegingsonderwijs
Sporthal Meerzicht
Sporthal Meerzicht is een ruim opgezette sporthal die gebruikt wordt door scholen voor de
gymnastieklessen, diverse sportverenigingen en zo nu en dan voor evenementen.
Basisschool de Lisbloem, maakt gebruik van deze sporthal. De Sporthal zal afgebroken
worden en worden vervangen door een nieuwe sporthal.
Gymzaal Nassaupark
Deze nieuw gymzaal is gereed gekomen in januari 2013. Deze wordt gebruikt door de St.
Willirbordschool en de Tweemaster.
Gymzaal Heereweg
In deze gymzaal gymmen zowel basisschool de Akker als de Josephschool. Door de groei van
de Josephschool passen de leerlingen echter niet meer in deze gymzaal. Daarom maken de
leerlingen van de Josephschool gebruik van de naastgelegen gymzaal van de MVO Lucia.

1.3 Kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang
Naam

Soort
voorziening

Aantal
kindplaatsen

Aanbieder

Bij school

Wigwam

Peuteropvang

14

SPL

Lisbloem

SKOL
Josephschool

Voorschoolse
opvang (BSO)

40

SKOL

Josephschool

SKOL Vestiging
Nassaupark

Kinderopvang

96

SKOL

Brede school
Nassaupark

Kanjers Ter
Specke

BSO

40

B4 kids

n.v.t.

SKOL
kinderopvang
vestiging Ter
Specke

BSO

60

SKOL

N.v.t.

Totem

BSO

30

SPL

Lisbloem

Wirwar

BSO

60

SKOL

Brede school
Nassaupark

2 Lisse Zuid (Poelpolder en de Engel)
2.1 De basisscholen
Poelpolder
De Rembrandtschool
De Rembrandtschool
Frans Halsstraat 6
2162 CM Lisse
Algemene gegevens van het pand
De Rembrandtschool is gebouwd in 1974. De school is gehuisvest in een vrijstaand pand dat
is opgetrokken in schoonmetselwerk en beton. De platte dakdelen zijn uitgevoerd in metalen
beplating. De raam- en deurpartijen rondom zijn uitgevoerd in hout en metaal en deels
voorziening van dubbele beglazing. In het kader van de onderwijskundige vernieuwingen
heeft deze school in 2005 een aanbouw met een verdieping gerealiseerd. Het schoolgebouw
omvat tien lokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een
personeelskamer, een RT-kamer, diverse toiletruimtes, bergingen en magazijnen, een entree
met centrale hal en diverse gangen.
Stand van zaken / ontwikkelingen
Zowel de onderwijskundige mogelijkheden, als de bouwkundige mogelijkheden van het
gebouw bezien, is dit een onderwijslocatie waarvan het logisch is als hier, op korte termijn
nieuwbouw of grootschalige renovatie voor gerealiseerd zal worden. Het gebouw voldoet

onder andere onderwijskundig niet meer aan de eisen die aan moderne schoolgebouwen
wordt gesteld. Er is een projectgroep opgestart met de Rembrandtschool en de gemeente,
tevens is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld in januari 2012. De nieuwbouw van
de school is vooralsnog gepland in 2015. De prognose van de Rembrandtschool geeft aan dat
het leerlingenaantal onder opheffingsnorm van 169 komt te liggen in de nabije toekomst.
Maar aangezien de school sinds 2012 onder een brinnummer valt met de Lisbloem, zullen ze
gezamenlijk meer leerlingen hebben.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2
Aantal leerlingen op 1-10-2012
Aantal lokalen/ BVO kinderopvang/BSO

1974
1998, 2004
10
1
0
1.390
169
n.v.t.

Leerlingenprognose Rembrandtschool
169

160

158

153

148

144

140

148

151

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

Poelpolder
De Waterval
De Waterval
Judith Leijsterstraat
2161 JK Lisse
Algemene gegevens van het pand
Basisschool De Waterval is gebouwd in 1989. Het is een vrijstaand pand, opgetrokken in
schoonmetselwerk, staal en beton. De platte dakdelen zijn bitumineus gedekt en de
daklijsten zijn uitgevoerd in trespa. De raam- en deurpartijen rondom zijn uitgevoerd in hout
en voorzien van dubbele beglazing. Het schoolgebouw omvat negen lokalen, een
speellokaal, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een personeelskamer, een
reproruimte, diverse toiletruimtes, bergingen en magazijnen, een computerruimte, een
entree met centrale hal en diverse gangen.

Stand van zaken / ontwikkelingen
Het gebouw is in redelijk goede staat. Grootschalige renovatie of nieuwbouw is in principe
niet van toepassing. De prognose uit 2012 laat zien dat het leerlingenaantal verder terug
zakt. Het leerlingenaantal zit dit jaar voor het eerst onder de officiële opheffingsnorm van de
gemeente Lisse van 169. Verder zijn prognoses voorspellingen en de betrouwbaarheid van
de prognoses voor De Waterval moeilijker in te schatten dan die van de overige
basisscholen, omdat er een relatief groot aantal leerlingen van buiten Lisse op deze school
zit.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2
Aantal leerlingen op 1-10-2012
Aantal m2 BVO kinderopvang/BSO

1989
2002, 2004
9
1
0
1.160
150
n.v.t.

Leerlingenprognose Waterval
150

144

141

137

133

132

128

131

131

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

Poelpolder
De Tweemaster
De Tweemaster, locatie Gerard Doustraat
Gerard Doustraat 50
2162 CP Lisse

Algemene gegevens van het pand
Dit is de meest recent gebouwde school van Lisse. Het is gebouwd in 2001. Het pand is
opgetrokken in schoonmetselwerk, staal, beton, steen en hout. De schuine dakdelen zijn
met dakbeplating bedekt. De daklijsten zijn in hout uitgevoerd. De raam- en deurpartijen zijn

eveneens in hout uitgevoerd en voorzien van dubbele beglazing. Het pand omvat een
centrale entree met een stalen trappartij naar de eerste verdieping. Het pand heeft acht
lokalen, een gemeenschapsruimte, een computerruimte, een personeelskamer, een
directiekamer, een RT-ruimte, alsmede diverse toiletgroepen en bergingen.
Stand van zaken / ontwikkelingen
Basisschool De Tweemaster is gegroeid. De school beschikt over één noodlokaal. Daarnaast
hebben ze een lokaal waarin peuteropvang wordt aangeboden. De school heeft daardoor
een brede school karakter.

Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2(excl. tbv po)
Aantal leerlingen op 1-10-2012
Aantal lokalen/ BVO kinderopvang/BSO

2001
n.v.t.
8
1
1
1.539 (1.433)
203
1 lokaal

Leerlingenprognose Tweemaster Gerard Dou
203
195

192

190
184

179

179

183

170

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

Poelpolder
De Klarinet
De Klarinet
Händelstraat 34-36
2162 AG Lisse
Algemene gegevens van het pand
Basisschool De Klarinet heeft twee geheel vrijstaande panden. Het oudste en grootste pand
is gebouwd in 1973. Het andere pand, Picolo is gebouwd in 2003. Ze zijn beide opgetrokken
in schoonmetselwerk, staal en beton, in oud- en nieuwbouw. De schuine en platte daken zijn
bitumineus gedekt. De daklijsten zijn uitgevoerd in Trespa en multiplex. De panden zijn deels
voorzien dubbele beglazing. Beide gebouwen gezamenlijk bevatten 18 lokalen, twee
speellokalen, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een personeelskamer, een
vergaderruimte, vier ruimtes voor Interne Begeleiders, vier kleinere lokalen, diverse
toiletruimtes, bergingen en magazijnen, een entree met centrale hal en diverse gangen.
Stand van zaken / ontwikkelingen
De panden bevinden zich in goede staat. Grootschalige renovatie of nieuwbouw is niet van
toepassing. Op langere termijn lopen de leerlingenprognoses iets terug. Sinds een jaar wordt
er ook kinderopvang en speelschool aangeboden in deze school waardoor de school een
brede school karakter heeft.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar Picolo
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2
Aantal leerlingen op 1-10-2012
Aantal m2 BVO kinderopvang/BSO

1973
2003
n.v.t.
17
2
0
2.238
392
76,89

Leerlingenprognoses Klarinet:
392

370

354

344

327

321

304

312

314

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

De Engel/Wijk ter Beek
Basisschool Beekbrug
Basisschool Beekbrug
Heereweg 455
2161 DC Lisse
Algemene gegevens van het pand
De Beekbrug is gelegen in de wijk Ter Beek, op de gemeentegrens van Sassenheim en Lisse,
bij de Engelbewaarderskerk aan de Heereweg. Het geheel vrijstaande pand is opgetrokken in
schoonmetselwerk, beton en steen in oudbouw. De schuine dakdelen zijn uitgevoerd in hout
met zinken goten. De raam- en deurpartijen rondom zijn uitgevoerd in hout en kunststof en
voorzien van dubbele beglazing. Het schoolgebouw omvat acht lokalen, een
handenarbeidlokaal, een speellokaal, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een
personeelskamer, een bibliotheek, een reproruimte, diverse toiletruimtes, bergingen en een
magazijn, een computerruimte, een entree met centrale hal en diverse gangen. Het pand
heeft een aan de achterzijde aangebouwde vleugel, waarin een gymzaal is gesitueerd.
Stand van zaken / ontwikkelingen
In 2008 heeft basisschool De Beekbrug aanpassingen gedaan in het kader van de
onderwijskundige vernieuwingen. Het leerlingenaantal van de school ligt onder de
opheffingsnorm. Echter omdat het een relatief afgelegen gebied is, geldt hier (wettelijk) een
andere opheffingsnorm.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2 (excl. tbv po)
Aantal leerlingen op 1-10-2012
Aantal m2 BVO kinderopvang/BSO

1920
n.v.t.
8
1
0
1667,85 (1191)
106
108,66

Leerlingenprognose Beebrug
106

105

103

96

89

85

78

82

85

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2033

2.2 Accommodaties voor bewegingsonderwijs
Poelpolder
Gymzaal Ruishornlaan
In deze gymzaal gymmen de leerlingen van basisschool de Klarinet en een deel van de
leerlingen van de Tweemaster, locatie Gerard Doustraat. In het kader van het nieuwbouw
project Don Boscoschool, aan de Ruishornlaan wordt onderzocht of en zo ja, waar een
nieuwe gymzaal gebouwd kan worden.
Gymzaal Frans Halsstraat
Deze gymzaal ligt tussen de Rembrandtschool en de Waterval. Beide scholen maken er dan
ook gebruik van. Daarnaast gymt een deel van de leerlingen van de Tweemaster in deze
zaal.
De Engel/ Ter Beek
Gymzaal Beekbrugschool
De Beekbrugschool heeft een eigen gymzaal. Hiervoor ontvangt de basisschool conform de
verordening huisvesting een vergoeding van de gemeente.
2.3 Kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang
Lisse Poelpolder
Naam

Soort
voorziening

Aantal
kindplaatsen

Aanbieder

Bij school:

SKOL
Speelschool

Kinderopvang

16

SKOL

N.v.t.

Kinderopvang

14

SKOL

Klarinet

Ruishornlaan
Speelschool

Klarinet
SKOL
kinderopvang
Ruishornlaan

Kinderopvang

48

SKOL

n.v.t

Tuinkabouter

Kinderopvang

33

Cheeky’s

N.v.t.

Creche
Duimelijntje

Kinderopvang

40

Stichting open
crèche Lisse

N.v.t.

Hannie
Schaftlaan
groep Rood,
Blauw en Geel

Kinderopvang

44

SKOL

N.v.t.

’t Poeltje

Peuteropvang

14

SPL

N.v.t.

Wigwam

Peuteropvang

14

SPL

Tweemaster,
locatie Gerard
Doustraat

Ruishornlaan
BSO
Bengelburcht en
Kidskeet

95

SKOL

N.v.t.

Hannie
Schaftlaan,
Torenkamer

BSO

50

SKOL

N.v.t.

SKOL Klarinet

BSO

30

SKOL

De klarinet

Kanjers Ter
Specke

BSO

20

B4Kids

N.v.t.

SKOL Ter Specke BSO

40

SKOL

N.v.t.

Duimlijntje

BSO

20

Stichting open
crèche Lisse

n.v.t.

Naam

Soort
voorziening

Aantal
kinderplaatsen

Aanbieder

Bij school:

Cheeky’s

Kinderopvang

27

Cheeky’s

Beekbrug

B4 kids
Beekbrug

BSO

20

B4kids

Beekbrug

Lisse Engel

B. Huisvesting speciaal basis onderwijs in Lisse
Lisse centrum
Don Boscoschool
SBO Don Boscoschool
Don Boscostraat 1
2161 KW Lisse
Het speciaal basisonderwijs in Lisse wordt verzorgd door de Aloysius Stichting. Het gebouw
waarin de Aloysius Stichting het onderwijs geeft, de huidige Don Boscoschool, omvat
veertien lokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een
bibliotheek, een reproruimte, diverse toiletruimtes, bergingen en magazijnen, een entree
met een centrale hal, diverse gangen en een gymlokaal. De staat van het gebouw is matig tot
slecht te noemen. Voor een goede huisvesting van kinderen in het speciaal (basis) onderwijs
is grootschalige renovatie of nieuwbouw noodzakelijk.
Stand van zaken / ontwikkelingen
De gemeente Lisse heeft met het bestuur van de Aloysius Stichting, vertegenwoordigers van
Cardea Jeugdzorg een concreet plan opgesteld voor de toekomst van het speciaal
basisonderwijs in Lisse. Het resultaat is in januari 2013 aan de raad voorgelegd, in een
kadernotitie Don Bosco. Naast Cardea Jeugdzorg en de Aloysius Stichting, zal ook de
Speelbrug onderdeel worden van de Brede school. Het financiële uitgangspunt is dat de
gemeente Lisse alleen de structurele lasten voor het onderwijs zal dragen. Hiermee is bij het
vaststellen van de financiële kaders reeds rekening gehouden. Het doel is dat uiterlijk in
2015/2016 een nieuwe toekomst bestendige huisvesting voor het speciaal basisonderwijs in
de gemeente Lisse gerealiseerd is. De locatie is ondertussen bekend en zal zijn, de
Ruishornlaan, de plek van het voormalig schoolgebouw.
Gegevens
Bouwjaar
Bouwjaar uitbreiding
Aantal leslokalen
Aantal speellokalen
Aantal tijdelijke lokalen
Bruto vloeroppervlakte in m2
Aantal leerlingen op 1-10-2012

1951
14
2
0
1.860
127

Gymaccomodatie
De Don Boscoschool heeft zijn eigen gymzaal. Hiervoor ontvangt de basisschool conform de
verordening huisvesting een vergoeding van de gemeente.

C. Voortgezet Onderwijs
Fioretti College
Op het Fioretti college kunnen leerlingen terecht voor VMBO, HAVO en WWO. Het bestaat
op dit moment uit twee vestigingen in Lisse , echter op korte termijn staat de nieuwbouw
van de school op de planning.
Op dit moment is er de locatie Sportlaan (vwo), en Locatie Uitermeer (MAVO en HAVO).
Locatie MVO Lucia (VMBO Theoretisch en VMBO praktijkonderwijs) heeft per januari 2013
haar deuren gesloten en de leerlingen zijn verhuisd naar Hillegom. De leerlingen van het
Fioretti College komen uit Lisse en daarnaast o.a. uit Hillegom, Teylingen en
Haarlemmermeer.
Het Fioretti college krijgt op korte termijn nieuwbouw. Het project is in een vergevorderd
stadium en de verwachte oplevering is 2013- 2014. De nieuwe school zal in Lisse in zijn
geheel komen te staan op de locatie van het huidige VWO gebouw, aan de Sportlaan. In Lisse
komt een nieuwe vestiging voor MAVO/HAVO/ VWO onderwijs. In Hillegom komt een
vestiging voor VMBO theoretisch en praktijkonderwijs.
De nieuwbouw in Hillegom is gereed en de MVO Lucia locatie is ondertussen overgegaan
naar Hillegom.

Fioretti Sportlaan (Lisse noord)
Sportlaan 3
2161 VA Lisse
Bouwjaar: 1973
Fioretti Locatie Uitermeer (Lisse Poelpolder)
Fazantstraat 66
2162 GM Lisse
Achterweg 7
Bouwjaar: 1954/1975

