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Van peuter tot puber onder één dak
FRANEKER – Kinderopvang en
basis- en middelbaar onderwijs
op een plek? Het kan in de nieu-
we multifunctionele accommo-
datie in Franeker.

LIEKE VAN DEN KROMMENACKER

Trots staat Henk Hueting in de
hal van de nieuwe vestiging van
openbare basisschool de Opslach
aan de IJsbaanweg in Franeker.
Hueting is algemeen directeur
van de overkoepelende onder-
wijsorganisatie stichting Radius
en lid van de stuurgroep die de
zogenaamde multifunctionele
accommodatie (mfa) mee hielp
opzetten.

Voortaan zitten kinderopvang
Klein Duimpje, peuterspeelzaal
het Krobbehûs, basisschool de
Opslach en de vmbo-afdeling van
regionale scholengemeenschap
Simon Vestdijk op één plek, on-
der één dak. Vijfhonderd kinde-
ren en zeventig medewerkers telt
de accommodatie.

Het gebouw - dat €7 miljoen

kostte - groeit van links naar
rechts met zijn bewoners mee:
helemaal links het volledig gelijk-
vloerse gedeelte van de kinderop-
vang, in het midden twee verdie-
pingen basisschool en rechts drie
etages Simon Vestdijk. Aparte
ruimtes, maar allemaal met el-
kaar verbonden. ,,Daarom heb-
ben we ook voor de naam Trivi-
ant gekozen’’, legt Hueting uit.
,,Drie wegen die samenkomen.’’

Vanuit de centrale hal, het mul-
tifunctioneel centrum, kijken de
basisschoolkinderen door grote
ramen zo de kantine van hun
voorland in: de pubers van de
vmbo-afdeling van regionale
scholengemeenschap Simon
Vestdijk. Aan de andere kant, ach-
ter een zachtgele wand, bevindt
zich het domein van de peuters.

Kinderen van nul tot zeven-
tien: allemaal kunnen ze in het
gebouw terecht, zonder geduren-
de hun schoolloopbaan hemels-
breed ook maar verder dan een
paar honderd meter te hoeven
verhuizen. Uniek in Friesland en

misschien zelfs wel voor Neder-
land. Hueting: ,,We hebben ner-
gens een voorbeeld kunnen vin-
den van deze combinatie van op-
vang en lager- en voortgezet on-
derwijs.’’

Elk onderkomen heeft zijn ei-

gen stijl, kleuren en sfeer. Felle
tinten voor de opvang, wat rusti-
ger kleuren voor de basisschool
en een meer zakelijke uitstraling
in licht, rood en grijs voor het
vmbo. En overal veel ramen in
wanden die grotendeels openge-

schoven kunnen worden.
Elke afdeling heeft wel iets ei-

gens: de vmbo’ers beschikken
over een dakterras, voor zomerse
lessen in de buitenlucht met
meubilair van sloophout. Het
kinderopvanggedeelte heeft een
podium met professionele licht-
en geluidsapparatuur voor uit-
voeringen. Door schuifwanden
aan de achterkant kan ook de ba-
sisschool daar gebruik van ma-
ken.

,,Zo vullen alle onderdelen el-
kaar aan’’, zegt Tilly Bonnema, lo-
catiemanager van stichting Kin-
deropvang Friesland, die €2 mil-
joen aan de bouw bijdroeg . Het is
de bedoeling dat in de toekomst
ook onderlinge samenwerking
wordt gezocht. Docenten Engels
geven dan bijvoorbeeld ook les
op de basisschool. Burgemeester
Fred Veenstra van de gemeente
Franekeradeel - die €5 miljoen
van de bouwkosten betaalde -
verzorgde dinsdagmiddag de of-
ficiële opening. Voor de ouders is
er donderdag een open middag.
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Het nieuwe multifunctionele centrum van MFA Triviant in Franeker.
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