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In een gebied waar je te maken hebt met krimp is samenwerking een noodzaak. Niet voor niets hebben wij als bestuurders een gezamenlijk spreidingsplan voor de basisscholen in
Noord-Groningen gemaakt. Jammer genoeg maakt de huidige
wet- en regelgeving het ons niet gemakkelijk om de samenwerking formeel vorm te geven. Dit heeft onder andere te
maken met artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van
onderwijs wordt gewaarborgd. Wist u bijvoorbeeld dat van
alle samenwerkingsscholen in Nederland er maar twee zijn
die zich officieel samenwerkingsschool mogen noemen?
Ook een fusie tussen onze schoolbesturen lijkt op dit moment
wettelijk niet mogelijk. De politiek is er inmiddels van doordrongen dat er iets moet gebeuren. Langzamerhand versoepelen de spelregels voor samenwerking. “Jammer dat dit zo
traag gaat”, gaven een aantal mr’en en gemeenteraden aan.
“Staat dit het proces van de scholenspreiding in de weg?”
Nee, zeiden wij, want er zijn ook andere manieren om
samenwerking te realiseren. Veel belangrijker is dat we
samen achter de plannen staan en dat we goede afspraken
maken over hoe we de samenwerking voor ons zien.
Volgens ons hebben de gesprekken die we de afgelopen
periode hadden met ouders, mr’en, dorpsbewoners en
raadsleden over ‘Toekomstscenario II’ ertoe geleid dat de
plannen meer van ons samen zijn geworden. U leest erover
in ons definitieve voorstel voor de scholenspreiding
‘Toekomstscenario III’. Kijk op www.vangoednaargoud.nu
voor het volledige rapport. In deze nieuwsbrief vindt u in het
kort de aanpassingen ten opzichte van ‘Toekomstscenario II’.
Graag willen we de plannen in ‘Toekomstscenario III’ samen
met u verder uitwerken!
Marianne Volp-Kortenhorst,
directeur-bestuurder Lauwers & Eems
Simon van der Wal,
directeur-bestuurder VCPO Noord-Groningen

agenda
agenda

januari tot maart 2015:
Voorbereiding besluitvormingsfase. We maken de voornemens gereed voor aanbieding aan de gmr’en, en voor
de mr’en van de scholen die per 1 augustus 2015 gaan
fuseren. De gmr’en krijgen het onderliggende beleid voor
de scholenspreiding voorgelegd, de mr’en het voorstel
met betrekking tot de eigen school.
5 februari (16.00 uur):
Informatiebijeenkomst TIII: medewerkers L&E.
De medewerkers van L&E worden bijgepraat over
‘Toekomstscenario III’ en de betekenis ervan voor hen.
9 februari (16.00 uur):
Informatiebijeenkomst TIII: medewerkers VCPO.
De medewerkers van VCPO worden bijgepraat over
‘Toekomstscenario III’ en de betekenis ervan voor hen.
9 februari (20.00 uur):
Informatiebijeenkomst TIII: (g)mr’en VCPO. De gmr’en
en mr’en van VCPO worden bijgepraat over ‘Toekomstscenario III’ en geïnformeerd over hun rol met betrekking
tot de besluitvorming.
12 februari (20.00 uur):
Informatiebijeenkomst TIII: (g)mr’en L&E. De gmr’en
en mr’en van L&E worden bijgepraat over ‘Toekomstscenario III’ en geïnformeerd over hun rol met betrekking
tot de besluitvorming.
maart tot juli 2015:
Besluitvormingsfase (gmr’en en mr’en). De gmr’en
krijgen het onderliggende beleid (visie, criteria) voor
de scholenspreiding ter goedkeuring voorgelegd.
De mr’en van de scholen die per per 1 augustus 2015
gaan fuseren krijgen het voorstel met betrekking tot
de eigen school ter goedkeuring voorgelegd.
januari tot juli 2015:
Nader onderzoek samenwerkingsvorm besturen.
In deze periode gaan de beide organisaties (L&E en
VCPO) verder met elkaar kennismaken. Daarnaast wordt
nader onderzoek gedaan naar een passende bestuurlijke
samenwerkingsvorm ter ondersteuning van ‘Toekomstscenario III’.
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Wat is er gebeurd?

Cbs H. de Cockschool doet onderzoek naar
behoud school
Een actieve groep van mr-leden en ouders van cbs H. de Cockschool heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de
school in Ulrum te behouden. Lees meer

Projectgroep Garnwerd onderzoekt alternatieven
L&E heeft aan een groep belanghebbenden van obs Kromme
Akkers (die zich sterk maakt voor behoud van de school in
het dorp) de opdracht gegeven om (in een projectgroep)
na te denken over een alternatief plan om de school ook na
1 augustus 2018 open te houden. Lees meer

Obs Onnema en obs De Schutsluis doen onderzoek naar haalbaarheid fusie
Een grote groep ouders en betrokkenen van obs Onnema
en obs De Schutsluis vroeg zich af of een fusie tussen
beide scholen haalbaar is. Lees meer

Website van goed naar goud
De website www.vangoednaargoud.nu is online. Via deze
website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen
rond ons voorstel voor scholenspreiding. Lees meer

Seminar ‘Toekomstscenario II’
Op woensdag 8 oktober vond het seminar ‘Toekomstscenario
II’ plaats. Een avond waarop wij voor de raadsleden en wethouders van de vier gemeenten het rapport ‘Toekomstscenario II scholenspreiding Noord-Groningen’ toelichtten.
Lees meer

Toezichthouders in gesprek over samenwerking
Op 24 november kwamen de Toezichthouders van
L&E en VCPO samen om met elkaar te praten over
bestuurlijke samenwerking. Lees meer

Informatieavond over samenwerkingsscholen
in Zoutkamp
Op 30 oktober organiseerden de mr’en van obs Solte
Campe en cbs Ichthusschool een gezamenlijke informatieavond voor ouders en medewerkers over samenwerkingsscholen. Lees meer

Bestuurders in gesprek met gemeenteraden
In november bezochten we de raden van drie betrokken
gemeenten. Om antwoord te geven op vragen en om te
horen hoe we in ons voorstel meer kunnen aansluiten bij
de gemeentelijke visies. Lees meer

Prognosecijfers vergeleken
Op veel scholen kwamen het afgelopen half jaar vragen met
betrekking tot de prognoses: “Kloppen ze voor onze specifieke
situatie?”, “Zijn er nog andere prognosecijfers die we ernaast
kunnen leggen?”. Daarom hebben we, naast de prognoses
van het Plannings Verband Groningen (PVG), ook de Primosprognoses van ABF Research opgevraagd. Lees meer

VCPO-scholen leren een lesje in Finland
Onze scholen worden kleiner en er is minder geld om te
besteden. Toch moet de kwaliteit van het onderwijs op peil
worden gehouden. Hoe doen we dat? Op zoek naar een
antwoord hebben de directeuren van VCPO over de grenzen
gekeken, in het echte hoge Noorden, in Finland. Klik hier
voor de reportage van deze studiereis, gemaakt door Jeroen
Berkenbosch.

Steungroep De Getijden Pieterburen biedt L&E
plan aan
Een groep actieve ouders en dorpsbewoners, verenigd in de
Steungroep De Getijden Pieterburen, bood het bestuur van
L&E op 26 november een plan aan voor instandhouding van
de school in het dorp. Lees meer

Kleine Scholen Coöperatie: stand van zaken
Op een aantal scholen wordt door ouders/mr’en onderzocht
of zij hun school bij een Kleine Scholen Coöperatie (KSC)
kunnen onderbrengen. Daarom hierbij de laatste stand van
zaken over de juridische haalbaarheid. Lees meer
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VAN ‘TOEKOMSTSCENARIO II’
NAAR ‘TOEKOMSTSCENARIO III’:
DE AANPASSINGEN/AANVULLINGEN
- Cbs H. de Cockschool in Ulrum blijft open en zal dus niet
gaan fuseren met cbs Regenboog in Leens. Mocht het
aantal leerlingen op de scholen in Leens in de toekomst
dalen, dan zal onderzocht kunnen worden of obs Lydinge
en cbs De Regenboog kunnen fuseren tot een samenwerkingsschool.
- Obs De Getijden in Pieterburen verhuist met haar
montessorionderwijs, met het gereedkomen van het
Integraal Kind Centrum, naar Winsum. De school gaat
dus niet fuseren met obs De Octopus in Eenrum. Naar
inschatting wordt de nieuwbouw per augustus 2018
opgeleverd. In de tussenliggende periode zullen de
fusiemogelijkheden onderzocht worden. De Steungroep
	De Getijden Pieterburen vervolgt in 2015 het gesprek
met L&E om te kijken of de school ook na 2018 in een
andere organisatievorm open kan blijven.
- Obs De Octopus blijft in zijn huidige vorm bestaan.
- Per 1 augustus 2018 fuseert obs 9 Wieken met fusieschool
obs Tiggeldobbe. De school komt in het Integraal Kind
Centrum in Winsum. Obs 9 Wieken zal dus niet met
cbs De Borgschool fuseren tot een samenwerkingsschool.
- Cbs De Borgschool blijft in zijn huidige vorm bestaan,
maar verhuist naar het gebouw van obs 9 Wieken, zodra
deze school het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum
betrekt (naar verwachting per augustus 2018). Mocht de
school in de toekomst te klein worden, dan zal een fusie
met cbs De Piramiden, welke ook is gehuisvest in het
Integraal Kind Centrum in Winsum, worden overwogen.
- 	De scholen obs De Schutsluis in Oldenzijl en obs Onnema
in Zandeweer fuseren op 1 augustus 2015 en gaan samen
een daltonschool ontwikkelen. De school wordt gevestigd
in Zandeweer. Deze scholen gaan dus niet fuseren met
resp. de school in Roodeschool en Uithuizen.
- 	De plannen voor obs Kromme Akkers in Garnwerd en
sws Op Wier in Ezinge zijn op dit moment nog niet geheel
uitgekristalliseerd. De projectgroep Garnwerd zal uiterlijk
eind januari 2015 advies uitbrengen aan de directeurbestuurder van L&E, waarna de definitieve besluitvorming
over obs Kromme Akkers en sws Op Wier zal plaatsvinden.
	Vooralsnog blijven de voornemens zoals geformuleerd
in ‘Toekomstscenario II’ (fusie obs Kromme Akkers en
sws Op Wier) van kracht.

Naar aanleiding van de gesprekken met mr’en,
ouders, dorpsbewoners en gemeenteraden is
‘Toekomstscenario II’ op een aantal punten
aangepast en aangevuld. De belangrijkste aanpassingen/aanvullingen worden hieronder kort
weergegeven. In het rapport ‘Toekomstscenario III’
leest u het volledige verhaal, met de bijbehorende
onderbouwing.

Aanpassing planning fusie, aanvulling
plaats ‘nieuwe’ school:
- Cbs Ichthusschool en obs Solte Campe in Zoutkamp
fuseren 1 augustus 2016 tot een samenwerkingsschool.
	De samenwerkingsschool wordt gevestigd in het gebouw
van cbs Ichthusschool.
- Cbs De Rank en obs Jansenius de Vries in Warffum
fuseren 1 augustus 2017 tot een samenwerkingsschool.
- 	De samenwerkingsschool cbs De Meander in Sauwerd/
obs De Wierde in Adorp wordt gevestigd in het gebouw
van cbs De Meander in Sauwerd.
- 	De samenwerkingsschool cbs De Akker/De Venhuisschool
in Zuidwolde wordt gevestigd in het gebouw van De
	Venhuisschool in Zuidwolde.
- 	De fusieschool obs De Holm in Den Andel/
obs Mathenesse in Rasquert wordt voorlopig (tot
de nieuwbouw) gevestigd in het gebouw van
obs Mathenesse.

Voor twee scholen is bepaald onder welk
bestuur ze gaan vallen:
-	De fusieschool in Roodeschool gaat vallen onder het
bestuur van Lauwers & Eems.
-	De fusieschool in Zoutkamp gaat vallen onder het
bestuur van VCPO Noord-Groningen.

Andere aanpassingen:
- Obs Mathenesse in Rasquert en cbs Ichthus in Baflo
komen per 1 augustus 2017 onder één dak. Eventueel
zullen de scholen op termijn fuseren tot een samenwerkingsschool. Deze datum is gekozen, omdat verwacht
wordt dat omstreeks deze tijd het nieuw te bouwen
Integraal Kind Centrum wordt opgeleverd.
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UITGELICHT
Naar een samenwerkingsschool

Hoe kom je tot een samenwerkingsschool? Hoe kan een samenwerkingsschool er in de praktijk uitzien? Ervaringsdeskundige
Greetje Geluk-Westerman bezocht de afgelopen periode verschillende scholen van L&E en VCPO om ouders en medewerkers
hierop een antwoord te geven. Als voormalig directeur van Samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge maakte ze dit proces in
2005/2006 van dichtbij mee. In gesprek met Greetje over de vragen omtrent samenwerkingsscholen. Lees meer

van goed
naar “goud”

www.vangoednaargoud.nu

HET VOLGENDE NUMMER VAN DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2015

Heeft u vragen/opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar
schoolbestuur@lauwerseneems.nl of info@vcpong.nl
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