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voorwoord

Voor u ligt de samenvatting van het rapport ‘Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen II’ dat op 11 juni 
2014 openbaar werd gemaakt. In dit rapport doen wij (schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen)* een 
voorstel voor de toekomstige scholenspreiding voor basisonderwijs in Noord-Groningen. Het voorstel is gemaakt naar 
aanleiding van de verwachte afname van de bevolking (krimp) in ons gebied. Door krimp dalen de leerlingenaantallen op 
onze basisscholen en wordt het lastig om de onderwijskwaliteit te blijven garanderen. Omdat wij als schoolbesturen met 
dezelfde vragen kampen, besloten we vorig jaar samen vanuit één visie met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Met als doel 
te komen tot een goed gefundeerd voorstel voor scholenspreiding, waarmee we de komende jaren de kwaliteit kunnen bor-
gen en tegelijkertijd inspelen op de steeds hoger wordende kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. De uitgebreide versie 
van het rapport vindt u op onze websites: www.lauwerseneemspo.nl en www.vcpong.nl.

Met vriendelijke groet,

Marianne Volp-Kortenhorst en Simon van der Wal

*)  Schoolbestuur L&E is verantwoordelijk voor het onderwijs op 21 basisscholen en 3 vestigingen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten De Marne, 

 Winsum en Eemsmond. Schoolbestuur VCPO Noord-Groningen is verantwoordelijk voor het onderwijs op 14 basisscholen in de gemeenten 

 De Marne, Winsum, Eemsmond en Bedum. 
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inleiding
aCHtErGrOND
Het afgelopen jaar hebben wij (schoolbesturen Lauwers & 
Eems (L&E) en VCPO Noord-Groningen) in gezamenlijkheid 
een voorstel ontwikkeld voor toekomstige scholenspreiding 
voor basisonderwijs in Noord-Groningen. aanleiding is het 
dalende leerlingenaantal in ons voedingsgebied. Door deze 
daling komt de financiering van scholen steeds verder onder 
druk te staan en wordt de werkdruk voor ons personeel groter. 
Dit maakt het voor ons lastig om een goede onderwijskwaliteit 
te blijven garanderen. Omdat wij verantwoordelijk zijn voor het 
bieden van goed onderwijs en goed werkgeverschap, hebben 
wij het initiatief genomen om te komen met een voorstel voor 
scholenspreiding. Een voorstel waarmee we ook op de langere 
termijn de kwaliteit kunnen borgen.  

VaNuIt ONDErzOEk Naar EEN CONCrEEt VOOrStEL
We lieten allereerst een onderzoek uitvoeren naar leerlingprog-
noses en voorwaarden waaraan de inrichting en spreiding van 
onze basisscholen moeten voldoen. Een belangrijk resultaat 
van het onderzoek was de formulering van een aantal criteria 
voor scholenspreiding. Met de leerlingprognoses en de criteria 
hebben we het voorstel voor scholenspreiding gemaakt. Een 
gevolg van het voorstel is dat veel scholen worden samenge-
voegd en dat ouders uit een aantal dorpen in de toekomst aan-
gewezen zijn op basisscholen in naburige dorpen. We beseffen 
dat niet iedereen blij zal zijn met ons plan. Maar voor ons als 
bestuur is het belangrijk dat wij onze verantwoordelijkheid 
nemen: het zorgdragen voor kwaliteit en goed werkgeverschap. 

HOE VErDEr
We denken dat we met de onderzoeksresultaten een zo 

passend mogelijk voorstel hebben gemaakt. Maar dat wil niet 
zeggen dat het voorstel al vast ligt. De komende maanden 
nodigen we medewerkers, ouders en andere betrokkenen uit 
om met ons mee te denken. Want misschien hebben we mo-
gelijkheden over het hoofd gezien die beter aansluiten bij de 
kenmerken van een bepaalde regio. We horen het graag! Eind 
2014 willen we een besluit nemen of dit de richting is waar we 
de komende jaren naar toe gaan werken. Dan zal ook duide-
lijk zijn welke samenwerkingsvorm tussen beide besturen het 
spreidingsplan het beste kan ondersteunen. 

tIjDPaD 
juni t/m november 2014: 
we nodigen u uit om met ons mee te denken. De gesprekken 
worden zo veel mogelijk per school georganiseerd.
December 2014:
we besluiten of dit de richting is waar we naar toe gaan werken.

afSPraak MakEN?
Wilt u apart een gesprek? Dan kunt u contact opnemen met  
Marianne Volp-kortenhorst, directeur-bestuurder L&E: 
0595 424955, schoolbestuur@lauwerseneems.nl of 
Simon van der Wal, directeur-bestuurder VCPO Noord-
Groningen: 0595 441733, info@vcpong.nl. 
 
LEESWIjzEr
In hoofdstuk 1 leest u meer over het proces en de criteria die 
wij hanteerden bij het maken van het spreidingsplan. In hoofd-
stuk 2 wordt per gemeente het voorstel per school weergege-
ven. In de bijlage presenteren we per gemeente en per school 
de leerlingprognoses.
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 hoofdstuk 1 

het proces en de criteria

HEt PrOCES
In augustus 2013 lieten we organisatieadviesbureau Van Beek-
veld & terpstra een onderzoek uitvoeren. ze brachten de leer-
lingprognoses in kaart voor de komende 15 jaar en achterhaal-
den de voorwaarden waaraan de inrichting en spreiding van 
onze basisscholen moeten voldoen. De volgende doelgroepen 
werden bij dit onderzoek betrokken: ouders en personeelsleden 
uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, de in-
terne toezichthouders, de managementteams, de bestuurders 
en de wethouders van de betrokken gemeenten De Marne, 
Eemsmond, Winsum en Bedum. Een belangrijk resultaat van 
het onderzoek was de formulering van een aantal criteria voor 
toekomstige scholenspreiding: kwaliteit/goed werkgeverschap/
duurzaamheid (gerelateerd aan schoolgrootte), keuzevrijheid 
voor ouders, en nabijheid. We vroegen de onderzoekers om 
aan de hand van deze criteria een aantal mogelijke toekomst-
scenario’s te schetsen. Het criterium ‘kwaliteit’ was daarbij het 
belangrijkst, omdat bij ons als bestuurders de onderwijskwa-
liteit de hoogste prioriteit heeft. De resultaten van het onder-
zoek en de mogelijke toekomstscenario’s zijn in januari 2014 
gepresenteerd en besproken met diverse geledingen van beide 
schoolorganisaties. uit de gesprekken zijn leerzame inzichten 
gekomen die we konden gebruiken bij onze volgende stap, de 
verdere uitwerking van ons voorstel. “Houd rekening met de 
verschillen tussen de regio’s”, “Durf met de criteria te spelen” 
en “Wees er eerlijk over dat betaalbaarheid voor jullie een heel 
belangrijke rol speelt”, waren onder andere  

de adviezen. Samen met de managementteams van beide or-
ganisaties hebben we, aan de hand van de criteria en adviezen, 
een concreet voorstel voor scholenspreiding gemaakt. 

DE CrItErIa 
Het spreidingsplan is gemaakt aan de hand van een vijftal cri-
teria. Deze criteria zijn uit het onderzoek naar voren gekomen. 
Hieronder worden ze uitgelegd. 

crITerIuM 1, 2, 3: 

kWaLItEIt/GOEDE WErkGEVEr/DuurzaaM 
(GErELatEErD aaN SCHOOLGrOOttE)

De criteria kwaliteit, goed werkgeverschap en duurzaamheid 
hebben allemaal te maken met het aantal leerlingen dat op een 
school zit (schoolgrootte).

Schoolgrootte* van minimaal 80 leerlingen
De betrokkenen gaven aan dat een minimale schoolgrootte van 
80 leerlingen de werkdruk bij leerkrachten vermindert en goed 
is voor de onderwijskwaliteit. Want op een school van mini-
maal 80 leerlingen kunnen combinatiegroepen van maximaal 
twee leerjaren worden gevormd (in plaats van drie). Daardoor 
is het voor leerkrachten gemakkelijker om grip te houden op 
de ontwikkeling van de kinderen. kinderen krijgen in een 
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combinatiegroep van maximaal twee leerjaren bovendien 
meer kans om met leeftijdsgenoten op te trekken. Wat ook 
meespeelt is dat een grotere school verhoudingsgewijs minder 
kosten maakt voor het gebouw en meer geld heeft voor onder-
wijs. En dat een school van minimaal 80 leerlingen meer in 
staat is zichzelf te bekostigen en dus minder financieel afhan-
kelijk is van andere (grotere) scholen binnen het schoolbestuur 
(duurzamer is).

WErkDruk Maakt kWEtSBaar

Het lesgeven in een combinatieklas met drie groepen is 
topsport. Het is een hele klus om overzicht te houden, 
de ontwikkeling van elk kind te volgen en ieder kind op 
het juiste moment de juiste leerstof aan te bieden. Hoe 
houd je daar grip op en zorg je er tegelijkertijd voor dat 
je plezier blijft houden in je werk? Dat zijn vragen waar 
leerkrachten in combinatieklassen mee worstelen. Dat 
maakt je als school kwetsbaar.

Schoolgrootte* van minimaal 200 leerlingen
Er werd aangegeven dat een school met minimaal 200 leerlin-
gen nog meer onderwijskundige voordelen biedt, omdat er dan 
meer financiële ruimte is voor professionalisering (bijvoorbeeld 
in het kader van passend onderwijs) en het aanstellen van 
vakleerkrachten en andere deskundigen. Bovendien zijn op een 
school van minimaal 200 leerlingen meer mogelijkheden voor 
het vormen van Integrale kind Centra: een plek waar verschil-
lende voorzieningen voor kinderen, zoals een school, een 
peuterspeelzaal en kinderopvang, onder één dak zitten.

Het streven naar scholen met een minimale omvang van 80 
leerlingen of een optimale omvang van 200 leerlingen bete-
kent dat scholen moeten worden samengevoegd. Betrokkenen 
gaven aan dat het onverstandig is om samenvoeging op sa-
menvoeging te stapelen. zij vroegen om oplossingen voor een 
lange periode; duurzame oplossingen.

kwaliteit, goed werkgeverschap en duurzaamheid zijn door het 
bestuur en de betrokkenen genoemd als belangrijkste criteria 
voor het maken van het voorstel voor scholenspreiding. Om 
tot een duurzaam spreidingsplan te komen (voor minimaal 10 
jaar) werden per school de leerlingprognoses in kaart gebracht.

*  De onderwijsraad adviseert de minimum opheffingsnorm in het primair  

     onderwijs te verhogen naar 100 leerlingen, zie rapport ‘Grenzen aan kleine 

     scholen’, Onderwijsraad 2013. Lees ook meer over de onderbouwing van 

     dit aantal in hoofdstuk 5 van het rapport ‘Onderwijs ons goed’ van het 

     Platform Primair Onderwijs zeeland (2010).

kLEINE SCHOLEN zIjN fINaNCIEEL afHaNkELIjk 
VaN GrOtE SCHOLEN

Omdat wij als bestuurders verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit op alle scholen, geldt bij ons het solidariteits-
principe: we draaien gezamenlijk op voor de instand-
houding van kleine scholen. Grotere scholen moeten 
hierdoor inleveren op hun begroting en hebben minder 
onderwijsmiddelen ter beschikking. Door scholen samen 
te voegen is er op alle scholen meer geld voor onderwijs.  
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crITerIuM 4:  

kEuzEVrIjHEID

De betrokkenen gaven aan dat ouders waar mogelijk moeten 
kunnen kiezen uit drie vormen van onderwijs: openbaar onder-
wijs, protestants-christelijk onderwijs en onderwijs waarin bei-
de identiteiten een plaats krijgen (een samenwerkingsschool). 
Daar waar niet alle vormen kunnen worden aangeboden heeft 
een samenwerkingsschool de voorkeur. Belangrijk is dat er op 
een samenwerkingsschool goede afspraken worden gemaakt 
over hoe de beide identiteiten terug te zien zijn in de school 
(zowel in het onderwijs als in de cultuur) en dat de afspraken 
worden bewaakt door een identiteitscommissie. Ouders/per-
soneelsleden van beide identiteiten moeten zich op de school 
thuis voelen. keuzevrijheid werd door betrokkenen als de op 
één na belangrijkste prioriteit aangewezen.

DOOr SaMENVOEGING VaN SCHOLEN IS Er MEEr 
GELD VOOr ONDErWIjS

De kosten van het in stand houden van kleine scholen 
zijn verhoudingsgewijs hoog. De uitgaven per leerling 
kunnen variëren van 4000 euro op een gemiddelde school 
met 225 leerlingen, tot bijna 11.000 euro op een kleine 
school met minder dan 24 leerlingen (rapport ‘Grenzen 
aan kleine scholen’, Onderwijsraad 2013). Door scholen 
samen te voegen gaat er minder geld naar de gebouwen 
(kosten onderhoud en energie) en is er meer geld voor 
onderwijs. 

crITerIuM 5:  

NaBIjHEID

als laatste prioriteit werd het criterium ‘nabijheid’ genoemd. 
De reisafstand van huis naar school mag volgens de onder-
vraagden maximaal 5 km (aanvaardbare veilige fietsafstand 
voor bovenbouwleerlingen) tot 10 km (maximaal aanvaardbare 
rijafstand auto) zijn.

OP kLEINE SCHOLEN WEINIG LEEftIjDSGENOtEN

Wanneer een school 40 leerlingen heeft, is de kans groot 
dat er in één leeftijdsgroep maar drie kinderen zitten. In 
een groep van drie kinderen zit bovendien meestal één 
jongen of één meisje. Het is niet leuk voor een kind om 
de hele basisschoolperiode het enige meisje of de enige 
jongen binnen een leeftijdsgroep te zijn.
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hoofdstuk 2 
 
voorstel scholenspreiding
In dit hoofdstuk vindt u het voorstel voor scholenspreiding. De keuzes worden per gemeente en per school, aan de hand van 
de criteria, toegelicht. aan het einde van het hoofdstuk vindt u een totaaloverzicht van ons voorstel.

gemeente de marne      overzicht oud                                                                overzicht nieuw
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OBS akkErWINDE (uLruM) EN OBS LyDINGE (LEENS)

Op 1 augustus 2014 fuseert obs akkerwinde met obs Lydinge. De school komt in Leens.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Deze fusie is al in gang gezet, omdat het leerlingenaantal (24) op obs akkerwinde tegen 
de opheffingsnorm aanligt. Door de fusie ontstaat een openbare basisschool in Leens met 
71 leerlingen.

Keuzevrijheid en nabijheid
Het aantal leerlingen op de basisschool in Leens blijft onder de 80 leerlingen. Om tegemoet 
te komen aan het criterium ‘keuzevrijheid’ is er niet voor gekozen om obs Lydinge te laten 
fuseren met cbs De regenboog in Leens. In 2018 (na fusie cbs H. De kock met cbs De regen-
boog in Leens) zal er in ulrum geen basisschool meer zijn. Ouders kunnen dan kiezen voor de 
samenwerkingsschool in zoutkamp of voor de christelijke of openbare basisschool in Leens. 
De afstanden naar zoutkamp en Leens zijn minder dan 5 km. 

BS MaNDEGOuD (kLOOStErBurEN) 

Basisschool Mandegoud blijft in zijn huidige vorm bestaan, omdat het aantal leerlingen volgens 
de prognoses hoger dan 80 blijft.
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CBS ICHtHuSSCHOOL EN OBS SOLtE CaMPE (zOutkaMP)

Cbs Ichthusschool en obs Solte Campe fuseren per 1 augustus 2015 tot een samenwerkings-
school.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Verwacht wordt dat beide scholen in de toekomst minder dan 80 leerlingen hebben. Voor cbs 
Ichtusschool gebeurt dit voor 2018. De daling van het leerlingenaantal op deze school zal in 
2028 tot 69 doorzetten. Het leerlingenaantal op obs Solte Campe is nu al lager dan 60 en zal 
volgens de prognoses nog verder dalen. Gezamenlijk hebben deze scholen (en naar verwach-
ting ook in de toekomst) meer dan 80 leerlingen.

Keuzevrijheid en nabijheid
Voor ouders en kinderen in zoutkamp blijft er een school dichtbij huis. De keuzevrijheid 
wordt beperkt, omdat er één school overblijft in zoutkamp. Ouders die hun kind liever naar 
een andere school willen laten gaan, kunnen in Leens terecht. In Leens is een openbare 
en een christelijke school.

CBS H. DE COCkSCHOOL (uLruM) EN CBS rE rEGENBOOG (LEENS)

Cbs H. De Cockschool en cbs De regenboog fuseren voor augustus 2018. De school komt 
in Leens.    

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Het leerlingenaantal van cbs H. De Cockschool is al lager dan 80 en zal volgens de prognoses 
dalen tot onder de 60 leerlingen. Het leerlingenaantal van cbs De regenboog blijft naar voor-
spelling (net) boven de 80. Door een fusie zal het leerlingenaantal van de christelijke basis-
school in Leens ruim boven de 80 blijven.
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Keuzevrijheid en nabijheid
Ouders in ulrum kunnen kiezen uit een samenwerkingsschool in zoutkamp of een christelijke 
of openbare basisschool in Leens. zij zullen verder moeten reizen naar school. De afstanden 
naar zoutkamp en Leens zijn beide minder dan 5 km. Op cbs De regenboog in Leens wordt 
momenteel daltononderwijs aangeboden. Onderzocht wordt welke onderwijskundige invulling 
de school met de fusie in de toekomst krijgt.

CBS DE rEGENBOOG EN OBS LyDINGE (LEENS)

Cbs De regenboog en obs Lydinge worden in hetzelfde gebouw gehuisvest. Op deze manier 
kunnen de kosten voor het gebouw worden gedeeld en kan een eventuele fusie (bij verder da-
lende leerlingenaantallen) gemakkelijker worden gerealiseerd.

OBS DE GEtIjDEN (PIEtErBurEN) EN OBS DE OCtOPuS (EENruM)

Obs De Getijden fuseert op 1 augustus 2015 met obs De Octopus. De school komt in Eenrum. 

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Het leerlingenaantal van obs De Getijden is momenteel 35 en daalt volgens de prognoses tot 
onder de opheffingsnorm. Door te fuseren met obs De Octopus ontstaat een school van 190 
leerlingen. Dit nadert het gewenste aantal van 200 leerlingen (zie hoofdstuk 1 voor de voorde-
len van dit leerlingenaantal). 

Keuzevrijheid en nabijheid
Omdat de school uit Pieterburen weggaat, neemt de reisafstand voor ouders toe. De afstand 
naar de scholen in de nabijgelegen dorpen (kloosterburen en Eenrum) is minder dan 5 km. 
Omdat een groot deel van de ouders van obs De Getijden bewust heeft gekozen voor het 
montessori-onderwijs, zal dit onderwijsconcept een plek krijgen in de fusieschool.  
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gemeente eemsmond             overzicht oud                                               overzicht nieuw
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OBS DE SCHutSLuIS (OLDENzIjL), OBS rOODSCHOuL (rOODESCHOOL) EN CBS H.H. SIMONIDES

StaP 1:  Obs De Schutsluis fuseert in augustus 2015 met obs roodschoul. De school gaat weg 
 uit Oldenzijl. 

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Het aantal leerlingen op obs De Schutsluit is te laag (39) om de onderwijskwaliteit te kunnen 
blijven garanderen. 

Keuzevrijheid en nabijheid
Naast de school in roodeschool kunnen ouders ook voor andere scholen in de omgeving 
kiezen (uithuizen, uithuizermeeden). Ouders die bewust kiezen voor daltononderwijs kunnen 
terecht op cbs De Noordkaap in uithuizermeeden (4 km). De afstand tussen obs De Schutsluis 
en obs roodschoul is minder dan 6 km.

    StaP 2:  Cbs H.H. Simonides en obs roodschoul fuseren per 1 augustus 2015 tot een 
    samenwerkingsschool.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Volgens de prognoses ontstaat door deze fusie een school van 127 leerlingen. Dit is inclusief de 
leerlingen van obs De Schutsluis. Het is mogelijk dat een gedeelte van de ouders van obs De 
Schutsluis voor een andere school in de omgeving kiest. Hierdoor zou het leerlingenaantal op 
de samenwerkingsschool onder de 80 kunnen komen. Een fusie met uithuizermeeden wordt in 
dat geval niet uitgesloten.

Keuzevrijheid en nabijheid
Voor ouders en kinderen in roodeschool blijft er een school dichtbij huis. De keuzevrijheid in 
roodeschool wordt beperkt, doordat er één school overblijft in het dorp. Ouders die hun kind 
liever naar een andere school willen laten gaan, kunnen in uithuizermeeden terecht. In uithui-
zermeeden is een neutrale school en een christelijke school. De afstand is ongeveer 3 km.
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CBS kONING WILLEM aLExaNDEr (uItHuIzEN)

Cbs koning Willem alexander blijft in zijn huidige vorm bestaan, omdat volgens de prognoses 
het aantal leerlingen ruim boven de 80 blijft.

CBS DE NOOrDkaaP EN NBS DE StErrEN (uItHuIzErMEEDEN)

zowel cbs De Noordkaap als nbs De Sterren blijven in hun huidige vorm bestaan.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte), keuzevrijheid
Het leerlingenaantal op nbs De Sterren ligt momenteel lager dan 80 leerlingen (60) en zal hier 
ook in de toekomst niet bovenuit komen. Om de keuzevrijheid van ouders optimaal te houden 
is er voor gekozen de school in zijn huidige vorm te handhaven. Ouders in uithuizermeeden 
kunnen op deze manier kiezen voor nbs De Sterren, cbs De Noordkaap (daltononderwijs) of 
voor de samenwerkingsschool in roodeschool. Cbs De Noordkaap heeft volgens de prognoses 
140 leerlingen in 2028.
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OBS ONNEMa (zaNDErWEEr) EN OBS BruNWErD (uItHuIzEN)

Obs Onnema gaat in augustus 2016 fuseren met obs Brunwerd. De school gaat weg uit 
zandeweer.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Het aantal leerlingen op obs Onnema ligt ruim onder de 80 leerlingen (61) en zal volgens de 
prognoses dalen naar 40 in 2022. Door te fuseren met obs Brunwerd ontstaat een school 
met meer dan 200 leerlingen (zie hoofdstuk 1 voor de voordelen van dit leerlingenaantal).

Keuzevrijheid en nabijheid
Omdat de school uit zandeweer weggaat, neemt de afstand naar school toe. Ouders kunnen 
kiezen uit christelijk en openbaar onderwijs in uithuizen (3 km) en openbaar onderwijs in 
kantens (5 km). 

OBS uSquErt (uSquErt)

Obs usquert zal in zijn huidige vorm blijven bestaan. Momenteel zitten er 91 leerlingen op 
obs usquert en volgens de prognoses blijft het leerlingenaantal boven de 80 liggen.

 

- 15 -

OBS 
Onne-

ma 

OBS 
Brun- 
werd 

OBS 
Us-

quert 

GEMEENtE EEMSMOND



CBS DE raNk EN OBS jaNSENIuS DE VrIES (WarffuM)

Cbs De rank en obs jansenius de Vries fuseren in augustus 2019 tot een samenwerkingsschool.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Cbs De rank heeft momenteel 64 leerlingen, dit leerlingenaantal zal in de toekomst volgens de 
prognoses verder afnemen. Door te fuseren met obs jansenius de Vries (momenteel 96 leerlin-
gen) ontstaat een school met meer dan 150 leerlingen. 

Keuzevrijheid en nabijheid
Voor ouders en kinderen in Warffum blijft er een school dichtbij huis. De keuzevrijheid in 
Warffum wordt beperkt, doordat er één school overblijft in het dorp. Ouders die hun kind liever 
naar een andere school willen laten gaan, kunnen in Winsum (openbaar en christelijk onder-
wijs) of in usquert terecht. De afstand naar Winsum is ongeveer 10 km en naar usquert 5 km.

OBS kLINkENBOrG (kaNtENS)

Obs klinkenborg blijft in zijn huidige vorm bestaan.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam, keuzevrijheid en nabijheid
Op obs klinkenborg zitten momenteel minder dan 80 leerlingen (67). toch blijft deze school 
in zijn huidige vorm bestaan, omdat verwacht wordt dat het leerlingenaantal in de toekomst 
groeit door de fusies van obs Onnema in zandeweer met obs Brunwerd in uithuizen, en obs 
De Schutsluis in Oldenzijl met obs roodschoul en cbs H.H. Simonides in roodeschool. Het is 
mogelijk dat ouders in plaats van de fusieschool kiezen voor obs De klinkenborg. Een andere 
reden om de school te handhaven is dat er door het verdwijnen van de scholen uit Oldenzijl en 
zandeweer in een groot gebied geen onderwijs meer wordt aangeboden. Het is mogelijk dat 
er in de toekomst voor obs De klinkenborg een fusiepartner buiten de gemeente Eemsmond 
wordt gezocht. 
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gemeente winsum   overzicht oud                              overzicht nieuw
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OBS DE HOLM (DEN aNDEL), OBS MatHENESSE (raSquErt) EN CBS ICHtHuS (BafLO)

StaP 1: Obs De Holm in Den andel fuseert op 1 augustus 2015 met obs Mathenesse. 
De school gaat weg uit Den andel.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Obs De Holm heeft momenteel 46 leerlingen. Door te fuseren met obs Mathenesse ontstaat 
een school met ruim 120 leerlingen. Dit aantal zal volgens de prognoses in de toekomst 
dalen tot ongeveer 100 leerlingen. 

Keuzevrijheid en nabijheid
Omdat de school uit Den andel weggaat, neemt voor ouders de reisafstand naar school toe. 
De afstand naar rasquert is iets meer dan 3 km. Obs Mathenesse zal naar verwachting per 
1 augustus 2016 met cbs Ichthus in Baflo fuseren tot een samenwerkingsschool. Ouders uit 
Den andel kunnen dan kiezen voor de samenwerkingsschool in rasquert/Baflo of voor de 
school in Warffum (4 km). Ook in Warffum zal in de toekomst een samenwerkingsschool 
gevestigd zijn.

StaP 2: Obs Mathenesse in rasquert en cbs Ichthus in Baflo fuseren tot een samenwerkings-
school. Wanneer dit gaat gebeuren is onder meer afhankelijk van het bouwproces van het 
nieuwe schoolgebouw. De verwachte datum van oplevering is 1 augustus 2016.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Op cbs Ichthus in Baflo zitten momenteel 117 leerlingen. Verwacht wordt dat dit aantal zal dalen 
naar iets meer dan 100 leerlingen in 2022. Op obs Mathenesse zitten momenteel 120 leerlin-
gen. Dit aantal zal volgens de prognoses dalen naar 100 leerlingen. Door de fusie tussen obs 
Mathenesse in rasquert en cbs Ichthus in Baflo ontstaat een samenwerkingsschool met meer 
dan 200 leerlingen (zie hoofdstuk 1 voor de voordelen van dit aantal leerlingen).

Keuzevrijheid en nabijheid
Voor ouders uit Baflo/rasquert blijft er een school dichtbij huis. Door de fusie wordt de 
keuzevrijheid beperkt, omdat er één school overblijft. Ouders kunnen in Winsum terecht 
(5 km) voor een christelijke of openbare school. 
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CBS DE PIraMIDEN EN OBS tIGGELDOBBE (WINSuM)

zowel cbs De Piramiden als obs tiggeldobbe blijven bestaan. Wel zullen deze twee scholen 
in één gebouw worden gehuisvest. Wanneer dit gaat gebeuren is afhankelijk van het bouw-
proces.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Op beide scholen zitten momenteel meer dan 200 leerlingen. Verwacht wordt dat het leerlin-
genaantal van deze twee scholen niet lager wordt dan 150. Door de scholen in één gebouw 
onder te brengen kunnen de teams kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen en kunnen 
voorzieningen worden gedeeld.

OBS DE 9 WIEkEN EN CBS DE BOrGSCHOOL (WINSuM)

Obs De 9 Wieken en cbs De Borgschool fuseren tot een samenwerkingsschool in Winsum. 
De termijn waarop dit gebeurt is onder meer afhankelijk van het bouwproces.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Momenteel hebben beide scholen meer dan 80 leerlingen. Volgens de prognoses zal het leerlin-
genaantal van beide scholen de komende jaren sterk teruglopen. Het leerlingenaantal van obs 
De 9 Wieken daalt van 137 naar 104 leerlingen in 2022. Het leerlingenaantal van cbs De Borg-
school daalt van 94 naar 61 leerlingen in 2022. Door de fusie ontstaat een school die ook in de 
toekomst ruim boven de 80 leerlingen blijft.

Keuzevrijheid en nabijheid
De reisafstand zal voor ouders niet of nauwelijks toenemen. De keuzevrijheid wordt in Winsum 
met de komst van de samenwerkingsschool groter: er is dan een samenwerkingsschool, een 
christelijke school en een openbare school. 
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CBS DE MEaNDEr (SauWErD) EN OBS DE WIErDE (aDOrP) 

Cbs De Meander en obs De Wierde in adorp fuseren in augustus 2017 tot een samenwerkings-
school. De locatie van deze samenwerkingsschool wordt nader bepaald.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
zowel cbs De Meander als obs De Wierde zullen op termijn minder dan 80 leerlingen hebben. 
Door te fuseren ontstaat een school die volgens de prognoses ook in de toekomst meer dan 80 
leerlingen heeft. 

Keuzevrijheid en nabijheid
De keuzevrijheid van ouders wordt door de fusie beperkt, want er wordt nog maar op één locatie 
onderwijs aangeboden. De afstand  van huis naar school zal met maximaal 2,5 km toenemen 
(de afstand tussen Sauwerd en adorp). 

OBS krOMME akkErS (GarNWErD) EN SWS OP WIEr (EzINGE)

Obs kromme akkers en sws Op Wier gaan in augustus 2017 fuseren. De school komt in Ezinge 
en blijft een samenwerkingsschool. 

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Obs kromme akkers heeft momenteel 55 leerlingen en zal volgens de prognoses in 2022 onder 
de opheffingsnorm van 47 leerlingen komen. Sws Op Wier heeft momenteel 100 leerlingen, maar 
de prognoses geven aan dat dit aantal de komende jaren fors zal dalen (tot 70 in 2022). Door de 
fusie ontstaat een school met meer dan 80 leerlingen. 

Keuzevrijheid en nabijheid
Het aantal leerlingen op de school in Ezinge blijft beperkt. Omdat naar alle waarschijnlijkheid 
een deel van de ouders van obs kromme akkers kiest voor een school in Winsum, is het lastig 
te voorspellen hoe sterk sws Op Wier groeit. toch is voor dit scenario gekozen, omdat er anders 
geen onderwijs wordt aangeboden in het westen van de gemeente Winsum. Door de fusie moeten 
ouders uit Garnwerd verder reizen naar school. De afstand van Garnwerd naar Ezinge is 4 km. 
De keuzevrijheid van ouders verandert door de fusie nauwelijks. Ouders uit Garnwerd kunnen 
voor openbaar onderwijs terecht in Winsum. Dit ligt ongeveer 5 km van Garnwerd.
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gemeente bedum  overzicht oud                                                                              overzicht nieuw
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CBS DE HaVEN (ONDErDENDaM) EN CBS DE rEGENBOOG (BEDuM)

Cbs De Haven in Onderdendam fuseert per 1 augustus 2015 met cbs De regenboog. De school 
gaat weg uit Onderdendam.

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Op cbs De Haven zitten momenteel 37 leerlingen. Volgens de prognoses zal het leerlingen-
aantal op cbs De Haven de komende jaren verder dalen tot onder de opheffingsnorm van 35. 
Verwacht wordt dat ouders verschillende keuzes maken voor een andere school. Dat maakt het 
lastig om te voorspellen hoeveel ouders voor obs De regenboog in Bedum gaan kiezen. Het 
aantal leerlingen op cbs De regenboog ligt ruim boven de 200 leerlingen. Volgens de progno-
ses zal het leerlingenaantal de komende jaren niet onder de 200 komen. 

Keuzevrijheid en nabijheid
Cbs De Haven is de enige school in Onderdendam. Een natuurlijke fusiepartner ontbreekt. 
Door de fusie met cbs De regenboog in Bedum zullen ouders verder moeten reizen. Ouders 
kunnen naast cbs De regenboog ook bij diverse andere scholen in de regio terecht. De afstand 
tot Bedum en Winsum, dorpen met een breed onderwijsaanbod, is respectievelijk 4 en 5 km.

CBS DE akkEr EN DE VENHuISSCHOOL (zuIDWOLDE)

CBS De akker in zuidwolde fuseert op 1 augustus 2015 met De Venhuisschool. 

Kwaliteit/goede werkgever/duurzaam (schoolgrootte)
Op cbs De akker zitten momenteel 50 leerlingen. Dit aantal ligt fors onder het minimum van 
80 leerlingen. Ook De Venhuisschool (schoolbestuur Marenland) zit met 60 leerlingen ruim 
onder de 80 leerlingen. Door de fusie wordt een samenwerkingsschool van meer dan 100 
leerlingen gevormd.

Keuzevrijheid en nabijheid
De keuzevrijheid wordt in zuidwolde met de komst van de samenwerkingsschool groter. Er is dan 
een samenwerkingsschool, een christelijke school en een openbare school. Onderzocht wordt of en 
op welke manier het daltononderwijs van cbs De akker een plek krijgt in de samenwerkingsschool. 
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totaaloverzicht toekomstige scholenspreiding (voorstel)

 

OBS 
Us-

quert 

CBS 
KWA 

OBS 
Brun-
werd 

CBS 
Noord-
kaap  

NBS De 
Sterren 

SWS 
Warf-
fum 

CBS De 
Regen-
boog 

OBS Ly-
dinge 

SWS 
Mandeg

oud 

OBS 
Octo-
pus 

SWS 
Baflo-
Rasque 

CSB De 
Pira-

miden 
OBS 

Tiggel-
dobbe  

SWS 
Win-
sum 

SWS  
A-dorp 
Sauw. 

SWS Op 
Wier 

OBS 
Klink. 
borg 

CBS 
Regen 
boog 

SWS 
Zuid-
wolde 

Openbare School 

PC School 

Samenwerkingsschool  
VCPO – L&E 

SWS 
Zout-
kamp 

Specifiek onderwijskundig  
profiel 
 
Samenwerkingsschool  
VCPO - Marenland 

SWS 
Roode-
school 

- 24 -



bijlage: leerlingprognoses per gemeente en per school
GEMEENtE DE MarNE

Afkorting Basisscholen Dorp 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2028

rB cbs De regenboog  Leens 93 96 93 94 93 91 81
HC cbs H De Cock ulrum 77 71 69 66 65 59 58
It cbs Ichtus zoutkamp 85 84 82 79 77 79 69
aW obs akkerwinde   ulrum 24 35 37 36 35 32 31
Gt obs De Getijden  Pieterburen 35 34 33 34 34 28 19
Oc obs De Octopus  Eenrum 183 156 153 144 138 123 121
Ly obs Lydinge  Leens 47 38 36 39 38 38 33
Mg obs Mandegoud  kloosterburen 117 123 121 118 116 112 96
SC obs Solte Campe   zoutkamp 54 59 55 53 52 53 46
   715 696 679 663 648 615 554

GEMEENtE EEMSMOND

Afkorting Basisscholen Dorp 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2028

Nk cbs De Noordkaap uithuizenmeden 168 165 167 165 163 146 140
ra cbs De rank Warffum 64 58 59 58 56 58 64
rb cbs De regenboog  uithuizen 137 123 120 114 111 100 94
HH cbs H.H.Simonides roodeschool 42 37 37 34 32 30 32
NBS nbs de Sterren uithuizenmeden 60 62 66 65 64 58 55
Bw obs Brunwerd uithuizen 198 192 185 177 173 158 148
SS obs De Schutsluis Oldenzijl 39 43 43 43 43 40 44
jdV obs jansenius de Vries  Warffum 96 94 94 92 89 94 102
kB obs klinkenborg  kantents 67 69 68 68 69 72 80
On obs Onnema  zandeweer 61 55 55 49 48 40 43
rS obs roodschoul roodeschool 45 47 45 40 39 36 38
uq obs usquert  usquert 91 88 86 84 81 81 96
   1068 1034 1025 990 968 911 935
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GEMEENtE WINSuM

Afkorting Basisscholen Dorp 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2028

BS cbs De Borgschool Winsum 94 81 75 68 67 61 55
Me cbs De Meander Sauwerd 66 66 65 60 54 54 51
It cbs Ichthus Baflo 117 119 112 110 107 107 103
Ho obs De Holm  Den andel 46 53 45 40 41 27 25
9W obs De 9 Wieken  Winsum 137 124 120 115 114 104 93
Wi obs De Wierde  adorp 80 76 74 71 70 66 62
ka obs kromme akkers   Garnwerd 55 64 69 67 57 46 28
Mt obs Mathenesse  rasquert 81 81 75 72 71 71 68
tB obs tiggeldobbe  Winsum 263 242 228 211 215 196 176
OW obs Op Wier  Ezinge 99 95 90 87 82 70 67
Pi cbs Piramiden Winsum 206 193 195 197 193 176 158
   1244 1194 1148 1098 1071 978 886

GEMEENtE BEDuM

Afkorting Basisscholen Dorp 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2028

ak De akker zuidwolde 50 49 47 46 46 47 47
Ha De Haven Onderdendam 37 33 32 31 31 31 31
rb De regenboog Bedum 295 294 283 276 275 282 278
   382 376 362 353 352 360 356

- 26-


