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Voorwoord

Hoe gaat Noord-Groningen om met de sterk verminderde vraag naar basisonderwijs? Wat zijn de gevolgen van 

demografische krimp voor het bestaande scholenbestand? Het zijn twee vragen die de bestuurders van 

Lauwers&Eems en VCPO Noord-Groningen indringend bezig houden. Deze vragen vormden aanleiding om 

onderzoek te laten doen naar een mogelijk gewenste scholenspreiding in Noord-Groningen. Begin januari 2014 

verscheen het rapport Toekomstscenario’s I Scholenspreiding Noord Groningen. Voor u ligt het vervolg hierop: 

Toekomstscenario II – het resultaat van een reeks constructieve en coöperatieve consultaties.

Net als Toekomstscenario’s I bestaat ook Toekomstscenario II uit twee delen: een WORD-document en dit 

PowerPointdocument. In het WORD-document wordt aandacht besteed aan de opbrengst van de consultaties en 

aan belangrijke adviezen die de besturen ontvingen bij hun verdere doordenking van deze complexe opgave. In dit 

PowerPointdocument wordt het resultaat getoond van de volgende stap: de concretisering in de vorm van een 

voorgestelde spreiding van scholen voor de vier betrokken gemeenten.

Opnieuw is er, ook met dit voorstel, (nog) geen sprake van een definitief plan. De besturen hebben aangegeven 

dat zij opnieuw openstaan voor suggesties en graag met ieder die dat wenst, in gesprek gaan.

Naar verwachting zullen eind 2014 meer definitieve stappen worden gezet. 
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Procesgang 

Ontwikkelen Toekomstscenario’s 

scholenspreiding Noord Groningen I

Ontwikkelen Toekomstscenario 

scholenspreiding Noord Groningen II

Toewerken naar een 

definitief besluit

 Analyse van de 

leerlingenprognoses.

 Interviews met diverse geledingen 

binnen L&E en VCPO.

 Uitwerken van twee scenario’s voor 

de toekomstige scholenspreiding in 

Noord Groningen.

 Uitwerken van (succes)voorwaarden 

voor de implementatie van deze 

scholenspreiding.

Presentatie van het rapport 

Toekomstscenario’s scholenspreiding 

Noord Groningen I

 Bespreken van  

Toekomstscenario’s  

Scholenspreiding 

Noord Groningen I 

met diverse interne 

en externe 

betrokkenen van 

L&E en VCPO.

 Beide 

managementteams 

(van VCPO en L&E) 

formuleren vanuit 

kennis van de 

situatie een 

spreidingsvoorstel.

 Managementteams 

van VCPO en L&E 

komen in harmonie 

tot een 

gezamenlijk 

spreidingsplan.

Presentatie van het rapport 

Toekomstscenario scholenspreiding 

Noord Groningen II

 Consultatieronde via 

spreekuren en op uitnodiging.

 Verkenning van de juridische 

mogelijkheden die realisering 

van dit plan zouden kunnen 

ondersteunen.

 Beslissing over wijze van 

vervolg: eind 2014

08-01-2014 10-06-2014
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Vijf criteria voor het uitwerken van 

de toekomstige scholenspreiding

 Kwaliteit is met name 

gerelateerd aan 

schoolomvang.

 Minimaal 80 leerlingen:

 Combinatiegroepen 

van max. 2 

leerjaren.

 Beperking aantal 

niveaus in één klas.

 Voldoende 

interactie-

mogelijkheden voor 

leerlingen onder 

leeftijdsgenoten.

 Minimaal 200 

leerlingen:

 Mogelijkheid voor 

aanstelling  

vakleerkrachten en 

andere deskundigen.

 Ruimte voor 

professionalisering.

 Mogelijkheden voor 

IKC, MFA.

 School moet zichzelf 

kunnen ‘bedruipen’ qua 

exploitatie.

 Gerelateerd aan de 

prognoses: komende 10 

jaar moet continuïteit 

geborgd zijn. 

 Doelmatige en 

duurzame besteding 

van huisvestings-

middelen, aangezien 

gemeenten niet geneigd 

zijn te investeren in 

huisvesting voor korte 

termijn.  

 Nabijheid uitgedrukt in 

aanvaardbare veilige 

fietsafstand voor 

bovenbouw leerlingen: 

maximaal 5 km. 

 Nabijheid uitgedrukt in 

aanvaardbare rijafstand 

met de auto: 10 km. 

 Keuzevrijheid voor 

ouders is een belangrijk 

goed; waar mogelijk 

dient hier in samenhang 

met andere criteria 

rekening mee te 

worden gehouden. 

 Waar mogelijk kunnen 

ouders kiezen uit 

tenminste twee 

richtingen:

 Openbaar onderwijs

 PC-onderwijs

 Samenwerkings-

school

 Hanteerbare draaglast 

voor teams. 

 Op elke school dient 

een bepaald aantal 

niet-onderwijsgebonden

taken te worden 

uitgevoerd; het aantal 

‘handen’ is van invloed 

op de werkdruk van 

onderwijsgevenden.

 Draaglast van teams 

wordt o.a. beïnvloed 

door:

 De grootte van de 

klassen.

 Het aantal niveaus in 

de klassen. 

Kwaliteit/schoolgrootte Duurzaamheid NabijheidKeuzemogelijkheidGoed werkgeverschap
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Toepassing van de vijf criteria bij het 

uitwerken van de scholenspreiding

Kwaliteit/schoolgrootte

Duurzaamheid

Nabijheid

Goed werkgeverschap

Keuzemogelijkheid

1

2 3

1 1

Toelichting

1. Kwaliteit van het onderwijs, gekoppeld aan 

schoolgrootte, is leidend geweest in de 

totstandkoming van het voorgestelde 

spreidingsplan.

2. Aangenomen is dat duurzaamheid (waaronder 

betaalbaarheid) en goed werkgeverschap 

(waaronder het beperken van de werkdruk 

voor leerkrachten) evenredig samenhangt met 

kwaliteit gekoppeld aan schoolgrootte.  

3. Wanneer mogelijk is getracht de 

keuzevrijheid voor ouders tussen PC 

onderwijs, openbaar onderwijs en 

samenwerkingsscholen te behouden of te 

vergroten; wanneer hierdoor de kwaliteit van 

het onderwijs te veel onder druk komt te 

staan (bv door een te klein aantal leerlingen 

op een school) is kwaliteit leidend. 

4. Schoolnabijheid is als minst invloedrijke 

criterium meegenomen in de totstandkoming 

van het spreidingsplan; wanneer de 

reisafstand voor ouders te sterk toenam is 

nabijheid wel als doorslaggevend criterium 

meegenomen.
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Concrete uitgangspunten bij het 

uitwerken van de scholenspreiding

1. Centraal staat kwaliteit van 

onderwijs. Daarvoor is een bepaalde 

schoolgrootte nodig: minimaal 80, 

optimaal  200 leerlingen.

2. Ruimte voor lokale situaties: dus geen 

tekentafel oplossingen.

3. Maximaal 2 groepen in één klas.

4. Kiezen voor een duurzame oplossing, 

tenzij…

5. Ook de samenwerkingsschool heeft 

een eigen identiteit.

6. Ook een specifiek onderwijskundig 

profiel is een uitdrukking van 

identiteit. 
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Huidige scholenspreiding
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Voorstel voor de toekomstige 

scholenspreiding
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Voorstel De Marne - Overzicht
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De Marne –

Toelichting per school (I)
 CBS Ichthusschool in Zoutkamp en OBS Solte Campe fuseren tot een samenwerkingsschool  per 1 augustus 2015.

Schoolgrootte* 

 De verwachting is dat beide scholen in de toekomst minder dan 80 leerlingen hebben.

 Het leerlingenaantal van CBS Ichthusschool dreigt voor 2018 onder de 80 te raken. De verwachting is dat deze 

daling doorzet tot 69 in 2028.

 Het aantal leerlingen op OBS Solte Campe is reeds lager dan 60 en zal in de toekomst verder dalen.

 Gezamenlijk hebben deze scholen meer dan 80 leerlingen; de verwachting is dat dit ook in de toekomst het geval is.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Door een school in Zoutkamp te houden wordt tegemoet gekomen aan het criterium nabijheid. Mocht het aantal 

leerlingen in de toekomst door onvoorziene omstandigheden toch onder de 80 dalen, dan zal de 

samenwerkingsschool in Zoutkamp fuseren met een nabij gelegen school.

 De keuzevrijheid van ouders in Zoutkamp wordt door de fusie beperkt, want er blijft tenslotte maar één school over 

in Zoutkamp. Ouders die hun kind toch graag op een openbare of een christelijke school zetten, hebben deze 

mogelijkheid in Leens. 

 Aan de andere kant wordt de keuzemogelijkheid voor ouders in Zoutkamp ook vergroot. Naast openbaar en christelijk 

onderwijs, hebben zij nu ook de mogelijkheid te kiezen voor een samenwerkingsschool.

CBS Ichthusschool in 

Zoutkamp 

+ 

OBS Solte Campe in 

Zoutkamp

CBS Ich

thus

OBS 

Solte

Camp

SWS 

Zout-

kamp

 Basisschool Mandegoud blijft in zijn huidige vorm bestaan.

 Het aantal leerlingen op basischool Mandegoud blijft volgens de prognoses groter dan 80; er is geen reden deze 

school te fuseren met een andere school.   

SWS Mandegoud in 

Kloosterburen

SWS 

Man. 

goud

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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De Marne –

Toelichting per school (II)

 CBS H. De Cock in Ulrum en CBS De Regenboog fuseren tot één christelijke basisschool in Leens; het doel is om deze 

fusie voor augustus 2018 gerealiseerd te hebben.

Schoolgrootte*

 Het leerlingenaantal van CBS H. De Cock is reeds lager dan 80 en zal volgens de prognoses dalen tot onder de 60; het 

leerlingenaantal van CBS De Regenboog blijft volgens de prognoses (net) boven de 80. Door een fusie zal het 

leerlingenaantal van de christelijke basisschool in Leens ruim boven de 80 blijven.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De ouders in Ulrum behouden hun keuzevrijheid. Zij kunnen kiezen uit een samenwerkingsschool in Zoutkamp, een 

christelijke basisschool in Leens en een openbare basisschool in Leens. 

 Aangezien er geen school in Ulrum blijft bestaan, boet het gekozen scenario in op het criterium nabijheid. Echter, 

de afstanden naar Zoutkamp en Leens zijn beperkt (beide minder dan 5 km).

 Momenteel wordt op CBS De Regenboog Daltononderwijs aangeboden. Onderzocht zal worden welke 

onderwijskundige invulling in de toekomst aan de school gegeven wordt. 

CBS H. De Cock in 

Ulrum

+ 

CBS De Regenboog in 

Leens

CBS H. 

De 

Cock

CBS De 

Regen-

boog

 CBS De Regenboog en OBS Lydinge zullen in hetzelfde gebouw gehuisvest worden. Hier is voor gekozen om 

verschillende redenen:

 Door een gebouw te delen kunnen een aantal kosten worden gedeeld.

 Mocht het op termijn noodzakelijk zijn om de christelijke basisschool en de openbare basisschool te fuseren 

(bijvoorbeeld door een dalend aantal leerlingen van een van de twee scholen), dan is dit gemakkelijker wanneer 

beide scholen al in één gebouw zitten.

Leens

CBS De 

Regen-

boog

OBS 

Ly-

dinge

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 Op 1 augustus 2014 fuseert OBS De Akkerwinde met OBS Lydinge in Leens. 

Schoolgrootte*

 Deze fusie is reeds in gang gezet, omdat het leerlingenaantal op OBS De Akkerwinde (24) onverantwoord is.

 Door de fusie ontstaat een openbare basisschool in Leens van 71 leerlingen. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Om tegemoet te komen aan het criterium keuzevrijheid is er niet voor gekozen om OBS Lydinge gelijk te fuseren met 

CBS De Regenboog in Leens. 

 Net als voor de fusie tussen CBS H. de Cock en CBS De Regenboog (zie hieronder) geldt dat het gekozen scenario 

inboet op het criterium nabijheid Echter, de afstanden naar Leens en Zoutkamp zijn niet onoverkomelijk groot 

(beide minder dan 5 km). 

OBS De Akkerwinde 

in Ulrum

+

OBS Lydinge in Leens

OBS De 

Akker-

winde

OBS 

Ly-

dinge
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De Marne –

Toelichting per school (III)

 OBS De Getijden in Pieterburen fuseert op 1 augustus 2015 met OBS De Octopus in Eenrum.

Schoolgrootte* 

 Het leerlingenaantal van De Getijden is momenteel 35 en daalt volgens de prognoses tot onder de opheffingsnorm. 

 Door op 1 augustus 2015 te fuseren met OBS De Octopus in Eenrum ontstaat volgens de prognoses een school van 190 

leerlingen; dit ligt ruim boven het minimum van 80 leerlingen en nadert de norm van 200 leerlingen.

Keuzevrijheid en nabijheid

 In dit scenario verdwijnt de school in Pieterburen, waardoor de reisafstand van ouders toeneemt. Echter, de afstand 

tussen Pieterburen en Eenrum is minder dan vijf kilometer. Geïnterviewden vinden deze toename van reisafstand 

aanvaardbaar. 

 Een groot gedeelte van de ouders van De Getijden heeft bewust gekozen voor Montessori onderwijs. Montessori 

onderwijs zal een eigen plek krijgen in de fusieschool. 

OBS De Getijden in 

Pieterburen

+

OBS De Octopus in 

Eenrum

OBS De 

Getij-

den

OBS 

Octo-

pus

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Voorstel Eemsmond - overzicht
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Eemsmond –

Toelichting per school (I)
1. OBS De Schutsluis in Oldenzijl fuseert in augustus 2015 met OBS Roodschoul.

Schoolgrootte*

 Het leerlingenaantal van OBS De Schutsluis is dusdanig laag (39) dat het bestuur van L&E het onverantwoord acht 

onderwijs aan te blijven bieden op deze school.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Ouders die bewust kiezen voor Daltononderwijs hebben de mogelijkheid te kiezen voor CBS De Noordkaap in 

Uithuizermeeden.

 De afstand tussen OBS De Schutsluis en OBS Roodschoul is minder dan 6 km. 

2. CBS H.H.Simonides in Roodeschool en OBS Roodschoul in Roodeschool fuseren tot een samenwerkingsschool in 

Roodeschool per 1 augustus 2015.

Schoolgrootte*

 Volgens de prognoses ontstaat door deze fusie een samenwerkingsschool met 127 leerlingen (incl. OBS De 

Schutsluis). Echter, mogelijk kiest een gedeelte van de ouders van OBS De Schutsluis voor een andere school in de 

omgeving. Hierdoor zou het leerlingenaantal van de samenwerkingsschool in Roodeschool op termijn onder de 

vastgestelde minimum van 80 kunnen geraken. Een fusie met een school in Uithuizermeeden wordt in dat geval 

niet uitgesloten. Kwaliteit van het onderwijs blijft het meest belangrijke criterium.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Het gekozen scenario komt tegemoet aan het criterium nabijheid: in het dorp Roodeschool blijft een school 

gevestigd.

 De keuzemogelijkheid van ouders wordt door het vormen van de samenwerkingsschool vergroot. In plaats van uit 

twee scholen kunnen zij in de toekomst nog slechts één school kiezen in Roodeschool. Echter, ouders die kiezen 

voor een christelijke of een openbare school kunnen terecht in Uithuizermeeden. De afstand van Roodeschool

naar Uithuizermeeden is ongeveer 3km. Hierdoor ontstaat door de vorming van de samenwerkingsschool een 

derde keuze voor ouders. 

CBS H.H.Simonides

in Roodeschool

+ 

OBS Roodschoul in 

Roodeschool

CBS 

H.H. 

Simon.

OBS 

Rood-

schoul

SWS 

Rode-

school

OBS De 

Schut-

sluis

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 CBS Koning Willem Alexander blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd.

Schoolgrootte*

 CBS Koning Willem Alexander blijft volgens de prognoses ruim boven het minimum aantal leerlingen van 80; er is dan 

ook geen directe noodzaak om de school te laten fuseren met een andere school. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 De keuzevrijheid van ouders blijft gelijk aan de huidige situatie.

 Ook de afstand die ouders moeten reizen naar de school blijft onveranderd. 

CBS Koning Willem 

Alexander in 

Uithuizen

CBS 

KWA
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Eemsmond –

Toelichting per school (II)

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 Zowel CBS De Noordkaap als NBS De Sterren blijven in hun huidige vorm gehandhaafd. 

Schoolgrootte*

 Ondanks het feit dat het leerlingenaantal van NBS De Sterren momenteel lager is dan 80 (60 leerlingen) en hier 

volgens de prognoses niet bovenuit zal komen, is ervoor gekozen NBS De sterren voorlopig in zijn huidige vorm voort 

te laten bestaan. Dit om de keuzevrijheid voor ouders optimaal te houden. In Roodeschool wordt een 

samenwerkingsschool gevormd. Door NBS De Sterren open te houden in de huidige vorm kunnen ouders kiezen uit 

christelijk onderwijs (CBS De Noordkaap), neutraal onderwijs (NBS De Sterren) en de samenwerkingsschool in 

Roodeschool. 

 CBS De Noordkaap blijft met de geprognosticeerde 140 leerlingen in 2028 ruim boven het minimum van 80 leerlingen.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De keuzemogelijkheden voor ouders zal toenemen, aangezien zij naast een christelijke en een neutrale school ook 

kunnen kiezen voor een samenwerkingsschool in Roodeschool. 

 De afstand die ouders moeten reizen naar de school blijft onveranderd. 

 Aangezien CBS De Noordkaap voorlopig niet zal fuseren met een andere school, zal ook in de toekomst 

Daltononderwijs worden aangeboden op deze school. 

CBS De Noordkaap in 

Uithuizermeeden 

&

NBS De Sterren in 

Uithuizermeeden

CBS 

Noordk

aap
NBS De 

Sterren

 OBS Onnema in Zandeweer zal in augustus 2016 fuseren met OBS Brunwerd in Uithuizen. 

Schoolgrootte*

 Het aantal leerlingen op OBS Onnema ligt ver onder het minimum van 80 (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. Het optimale leerlingenaantal 

is hiermee bereikt. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Ouders van OBS Brunwerd hebben de mogelijkheid te kiezen voor christelijke onderwijs en openbaar onderwijs in 

Uithuizen. 

 De scholen in Uithuizen liggen op minder dan 3 km fietsafstand; OBS De Klinkenborg in Kantens is iets meer dan 5 km 

fietsen.

OBS Onnema in 

Zandeweer

+ 

OBS Brunwerd in 

Uithuizen

OBS 

Onne-

ma

OBS 

Brun-
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Eemsmond –

Toelichting per school (III)

 CBS De Rank en OBS Jansenius de Vries, beide gelegen in Warffum, fuseren in augustus 2019 tot een 

samenwerkingsschool. 

Schoolgrootte*

 CBS De Rank heeft momenteel 64 leerlingen; dit leerlingenaantal zal volgens de prognoses in de toekomst verder 

afnemen. 

 Door te fuseren met OBS Jansenius de Vries (momenteel 96 leerlingen) ontstaat een school met meer dan 150 

leerlingen. Dit is ruim boven het minimum van 80 leerlingen.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Door de fusie kunnen ouders uit Warffum niet meer voor twee, maar nog voor één school kiezen in het dorp.  

 Ouders die kiezen voor christelijk of openbaar onderwijs, kunnen terecht in Winsum (<10km) of Usquert (5km)

CBS De Rank in 

Warffum

&

OBS Jansenius de 

Vries in Warffum

CBS De 

Rank

OBS J. 

De

Vries

SWS 

Warf-

fum

 OBS Usquert zal in zijn huidige vorm blijven bestaan.

Schoolgrootte*

 Momenteel zitten er 91 leerlingen op OBS Usquert en volgens de prognoses blijft dit aantal boven het minimum van 

80 leerlingen.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Aangezien de situatie in Usquert onveranderd blijft, zullen ouders in de toekomst niet verder hoeven reizen.

 Ouders kunnen naast christelijk en openbaar onderwijs (in Uithuizen) in de toekomst ook kiezen voor een 

samenwerkingsschool in Warffum.

OBS Usquert in 

Usquert

OBS 

Us-

quert

 OBS Klinkenborg in Kantens blijft voorlopig in zijn huidige vorm bestaan.

Schoolgrootte*

 Op OBS Klinkenborg zitten momenteel 67 leerlingen. Dit is minder dan het minimum van 80 leerlingen.

 De verwachting is dat het leerlingenaantal van OBS Klinkenborg 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.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Door het sluiten van OBS De Schutsluis en OBS Onnema in Zandeweer dreigt er in een groot gebied geen onderwijs 

meer aangeboden te worden. Mede hierom is ervoor gekozen OBS Klinkenborg open te houden, ondanks dat het 

aantal leerlingen lager is dan 80. Mogelijk wordt in de toekomst een fusiepartner buiten Eemsmond gezocht voor OBS 

Klinkenborg.

OBS Klinkenborg in 

Kantens

OBS 

Klinken

borg

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Voorstel Winsum - overzicht
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Fusie van twee identiteiten

Specifiek onderwijskundig profiel

Fusie tussen twee openbare scholen

Openbare School

Samenwerkingsschool

PC School
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Winsum–

Toelichting per school (I)

1. OBS De Holm in Den Andel fuseert op 1 augustus 2015 met OBS Mathenesse in Rasquert.

Schoolgrootte*

 OBS De Holm is dusdanig klein (46 leerlingen) dat voortbestaan in de huidige vorm geen mogelijkheid is. 

 Door te fuseren met OBS Mathenesse ontstaat een openbare basisschool met ruim 120 leerlingen; de verwachting 

is dat dit aantal zal dalen tot ongeveer 100 leerlingen. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Voor ouders van OBS De Holm in Den Andel neemt de reisafstand toe met iets meer dan 3 km.

 Ouders hebben ook de mogelijkheid te kiezen voor een andere school dan OBS Mathenesse (in de toekomst de 

samenwerkinsschool in Baflo/Rasquert); in Warffum zal in de toekomst een samenwerkingsschool gevestigd zijn.

2. OBS Mathenesse in Rasquert en CBS Ichthus in Baflo fuseren tot een samenwerkingsschool. De termijn waarop dit 

gebeurt, is onder meer afhankelijk van het bouwproces van het nieuwe schoolgebouw. Verwachte datum afronding: 1 

augustus 2016.

Schoolgrootte*

 Op CBS Ichthus in Baflo zitten momenteel 117 leerlingen; de verwachting is dat dit aantal zal dalen tot iets meer 

dan 100 in 2022.

 Door de fusie tussen OBS Mathenesse in Rasquert en CBS Ichthus in Baflo ontstaat een samenwerkingsschool met 

meer dan 200 leerlingen.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Door de beoogde fusie wordt ingeboet op het criterium keuzevrijheid: ouders kunnen nog voor één school kiezen 

in plaats van twee. Echter, in Winsum (ongeveer 5 km verwijderd van Baflo) wordt zowel christelijk als openbaar 

onderwijs aangeboden.

 Er blijft een school in Baflo/Rasquert gevestigd. De afstand die ouders moeten afleggen naar school zal niet sterk 

toenemen.

OBS De Holm in Den 

Andel

+

OBS Matthenesse in 

Rasquert

+

CSS De Ichthus in 
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CBS 
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nesse

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Winsum–

Toelichting per school (II)
 Zowel CBS De Piramiden in Winsum als OBS De Tiggeldobbe zullen blijven bestaan. Wel zullen deze twee scholen in 

één gebouw gehuisvest worden. Wanneer dit gebeurt, is afhankelijk van de ontwikkelingen van het bouwproces.

Schoolgrootte*

 Op zowel CBS De Piramiden als op OBS De Tiggeldobbe zitten momenteel meer dan 200 leerlingen (respectievelijk 

206 en 263). De verwachting is dat het leerlingenaantal van deze twee scholen niet lager wordt dan 150. Dit is ruim 

boven het vastgestelde minimum van 80 leerlingen.

 Door de scholen in één gebouw onder te brengen kunnen de scholen waar mogelijk samenwerken. Hierbij kan 

gedacht worden aan het delen van bepaalde voorzieningen en het uitwisselen van kennis/ervaring.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De afstand die ouders moeten afleggen naar de school neemt niet of nauwelijks toe. 

 Zie de toelichting bij CBS De Borgschool en OBS De 9 Wieken hieronder voor een uitwerking van het criterium 

keuzevrijheid.

CBS De Piramiden in 

Winsum 

&

OBS De Tiggeldobbe

in Winsum

OBS 

Tiggeld

obbe

CBS 

Pira-

miden

 OBS De 9 Wieken en CBS De Borgschool zullen fuseren tot een samenwerkingsschool in Winsum. De termijn waarop 

dit gebeurt is onder meer afhankelijk van het bouwproces.

Schoolgrootte*

 Momenteel hebben beide scholen meer dan 80 leerlingen. Volgens de prognoses zal het leerlingenaantal van beide 

scholen de komende jaren sterk teruglopen.

 Volgens de prognoses daalt het leerlingenaantal van OBS De 9 Wieken van 137 naar 104 leerlingen in 2022.

 Het leerlingenaantal van CBS De Borgschool daalt volgens de verwachtingen van 94 naar 61 leerlingen in 2022.

 Door te fuseren ontstaat een school die ook in de toekomst ruim boven het minimum van 80 leerlingen blijft.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De reisafstand zal voor ouders niet of nauwelijks toenemen. 

 Getracht is de keuzevrijheid in Winsum te optimaliseren. Ouders kunnen kiezen uit drie vormen van onderwijs: 

christelijke onderwijs, openbaar onderwijs en een samenwerkingsschool.

CBS De Borgschool in 

Winsum
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*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Winsum–

Toelichting per school (III)

 CBS De Meander in Sauwerd en OBS De Wierde in Adorp fuseren in augustus 2017 tot een samenwerkingsschool. De 

locatie van deze samenwerkingsschool dient nader bepaald te worden.

Schoolgrootte* 

 Zowel CBS De Meander in Sauwerd als OBS De Wierde in Adorp zullen op termijn minder dan 80 leerlingen hebben. 

 Door te fuseren ontstaat een samenwerkingsschool 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. In plaats van het aanbieden van onderwijs op twee 

locaties, wordt nog slechts op één locatie onderwijs aangeboden. 

 De afstand die ouders moeten afleggen naar de school zal met maximaal 2,5 km toenemen (de afstand tussen 

Sauwerd en Adorp). 

CBS De Meander in 

Sauwerd

+

OBS De Wierde in 

Adorp
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Wier-

de SWS 
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 OBS De Kromme Akkers in Garnwerd en SWS Op Wier in Ezinge zullen in augustus 2017 fuseren. De ‘nieuwe’ school is 

weer een samenwerkingsschool. 

Schoolgrootte*

 OBS De Kromme Akkers in Garnwerd heeft momenteel 55 leerlingen en zal volgens de prognoses in 2022 onder de 

opheffingsnorm van 47 leerlingen geraken.

 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

 L&E en VCPO beseffen zich dat het aantal leerlingen op SWS Op Wier beperkt blijft. Toch is voor dit scenario 

gekozen, omdat er anders geen onderwijs wordt aangeboden in het westen van de gemeente Winsum. Er zou in dat 

geval te sterk worden ingeboet op het criterium nabijheid.

 De keuzevrijheid van ouders verandert door deze fusie niet sterk. Ouders uit Garnwerd die bewust voor openbaar 

onderwijs kiezen, kunnen terecht in Winsum. Dit ligt ongeveer 5 km van Garnwerd.
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*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Voorstel Bedum- overzicht
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Bedum–

Toelichting per school
 CBS De Haven in Onderdendam zal per 1 augustus 2015 fuseren met CBS De Regenboog in Bedum.

Schoolgrootte*

 Op De Haven zitten momenteel 37 leerlingen. Volgens de prognoses zal het leerlingenaantal de komende jaren 

verder dalen tot onder de opheffingsnorm van 35. Het bestuur van VCPO vindt het onverantwoord om in zo een 

kleine school onderwijs te blijven aanbieden.

 Het bestuur verwacht dat ouders verschillende keuzes maken voor een andere school. Het is lastig te voorspellen 

hoeveel ouders voor OBS De Regenboog in Bedum zullen kiezen. 

 CBS De Haven is de enige school in Onderdendam, waardoor een natuurlijke fusiepartner ontbreekt.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Ouders kunnen terecht bij andere scholen in de regio. De afstand tot Bedum en Winsum, dorpen met een breed 

onderwijsaanbod is respectievelijk 4 en 5 km.

CBS De Haven in 

Onderdendam

CBS De 

Haven

 CBS De Regenboog in Bedum zal in zijn huidige vorm blijven bestaan.

Schoolgrootte*

 Het aantal leerlingen op CBS De Regenboog in Bedum is fors hoger dan 200 leerlingen. Volgens de prognoses zal dit 

aantal de komende jaren niet onder de 200 leerlingen dalen.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De keuzevrijheid en de afstand die ouders moeten afleggen naar de school blijven onveranderd. 

CBS De Regenboog in 

Bedum

CBS De 

Regen-

boog

 CBS De Akker in Zuidwolde zal op 1 augustus 2015 fuseren met De Venhuisschool in Zuidwolde. 

Schoolgrootte*

 Op CBS De Akker zitten momenteel 50 leerlingen. Dit ligt fors onder het vastgestelde minimum van 80 leerlingen. 

Ook De Venhuisschool van schoolbestuur Marenland zit met 60 leerlingen ruim onder de 80 leerlingen. Beide besturen 

hebben daarom besloten de scholen per 1 augustus 2015 te laten fuseren.

 Door te fuseren wordt een samenwerkingsschool van meer dan 100 leerlingen gevormd.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De keuzemogelijkheden voor ouders in Zuidwolde zullen toenemen. Naast openbaar en christelijk onderwijs kunnen 

ouders in de toekomst ook kiezen voor een samenwerkingsschool. 

 Onderzocht moet worden of en op welke manier het Dalton onderwijs van CBS De Akker een plek krijgt in de 

samenwerkingsschool. 
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*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Leerlingenprognoses 

gemeente De Marne

Oc: 183

Mg: 117

Ly: 47

Gt: 35

AW: 24

SC: 54

RB: 93

HC: 77

IT: 85

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

Toelichting

 Het totale leerlingaantal in de Marne loopt met meer 

dan 20% terug van 715 in 2014 naar 554 in 2028; Circa 

50% van deze daling vindt plaats in de komende 5 jaar.

 In 2018 zullen naar verwachting 6 scholen minder dan 

80 leerlingen hebben; 3 scholen tellen dan minder dan 

40 leerlingen.

 Scholen waarbij de prognoses de komende 5 jaar een 

leerlingendaling laten zien van meer dan 20 leerlingen 

of meer dan 15%, zijn: cbs H. de Cock, obs De Octopus 

en obs Lydinge.

L&E
VCPO

L&E
< 80 lln

< opheffings-

norm (23)



29

Leerlingenprognoses 

gemeente Eemsmond

NK: 168

Ra: 64

Rb: 137

HH: 42
NBS: 60

Bw: 198 SS: 39

JdV: 96

KB: 67

On: 61

RS: 45

Uq: 91

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

Toelichting

 Het totale leerlingaantal in Eemsmond loopt met circa 

13% terug van 1068 in 2014 naar 935 in 2028; in de 

komende 5 jaar loopt het leerlingenaantal 10% terug. 

 Een groot gedeelte van de scholen in Eemsmond (7 van 

de 12) zal zonder ingrijpen in 2018 minder dan 80 

leerlingen hebben. 

 Scholen waarbij de prognoses de komende 5 jaar een 

leerlingendaling laten zien van meer dan 20 leerlingen of 

meer dan 15% zijn: cbs De Regenboog in Uithuizen, cbs 

H.H.Simonides, obs Brunwerd en obs Onnema.

L&E
VCPO

L&E
< 80 lln

< opheffings-

norm (29)
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Leerlingenprognoses 

gemeente Winsum

Toelichting

 Het totale leerlingenaantal van de scholen van VCPO en L&E in de gemeente 

Winsum loopt terug met circa 30% van 1244 naar 886 in 2028; de komende 5 

jaar loopt dit met circa 14% terug.

 Voor 2028 zullen er volgens de prognoses 2 scholen onder de opheffingsnorm 

van Winsum (47) komen: obs De Kromme Akkers en obs De Holm.

 Bij de relatief grote scholen in Winsum, obs Tiggeldobbe en cbs Piramiden 

(beide momenteel meer dan 200 leerlingen) zien we in de prognoses een zeer 

sterke daling van het aantal leerlingen: respectievelijk 87 leerlingen en 48 

leerlingen. 

 In 2018 hebben 5 van de 11 scholen in Winsum minder dan 80 leerlingen. Wi: 80

Ho: 46

KA: 55

MT: 81

9W: 137

TB: 263

BS: 94

Pi: 206

Me: 66

It: 117

OW: 99 VCPO

L&E

< 80 lln

< ophefings-

norm (47)

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
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Leerlingenprognoses 

gemeente Bedum

Rb: 295

Ha: 37

Ak: 50

VCPO

L&E
< 80 lln

< opheffings-

norm (35)

Toelichting

 Eén van de drie scholen van VCPO in Bedum zal in 

2018 onder de opheffingsnorm van 35 leerlingen 

komen.

 Door de krimp zullen de leerlingenaantallen voor 

cbs De Haven en cbs De Akker in 2018 

respectievelijk 46 en 31 bedragen. 

 cbs De Regenboog in Bedum zal naar alle 

waarschijnlijkheid groot genoeg blijven (meer dan 

200 lln). 

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


