Verslag scholen voor Morgen

Verslag informatiebijeenkomst Welsum 15 februari 2018
Presentatie door projectleider Henry Hennink(zie bijlage)
Na de presentatie wordt er gevraagd naar een reactie op de plannen en het stellen van vragen.
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Reactie ouder en MR-lid:
o Communicatie belangrijk in dit proces - Dijkoverzicht
o Ruimte voor krimp en expansie in nieuwe plannen ivm onzekerheid over leerlingenaantallen
o Extra bijkomende middelen die vrijkomen door onderbrengen school in dorpshuis
investeren in onderwijs
Ruimte voor Peuters ontbreekt in vlekkenplan
Reactie Pb: School naar dorpshuis is een win-win situatie. De school moet echter niet de
dorpshuisfunctie in de weg zitten.
De school onderbrengen in het dorpshuis biedt de mogelijkheid om een lespunt te behouden in
Welsum bij leerlingenaantal onder de 23 ll, tot op een zeker niveau.
Reactie Gemeente:
o Toekomstbestendig onderwijs in Welsum belangrijk
Goed onderzoeken school in dorpshuis
Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek in college
school in dorpshuis is passend bij dorpshuisfunctie
Reactie Dorpshuis : het dorpshuis staat positief tegenover plan. Het is belangrijk dat de school de
dorpshuisfunctie niet beperkt. Het dorpshuis gaat dit onderzoeken dmv opstellen van PVE voor het
dorpshuis.
Er moet nogal wat gebeuren gezien vlekkenplan, wie gaat dat betalen? Door afbetalen hypotheek
gemeente ontstaat financiële ruimte.
Kwaliteit van onderwijs is het belangrijkste. Daarom gelden voor onderwijs kunnen inzetten op
onderwijs en niet op onderhoud.
Vanaf begin al gehoord dat school gaat sluiten, kinderen inmiddels 8 en 9 jaar. Communicatie hierin
is belangrijk om kinderen uit Welsum ook hier te houden. Scholen in omgeving geen optie voor
kinderen Welsum
o Nijbroek - groot
o Terwolde - groot
o Oene - geloof
o Zuuk
Sfeer school belangrijk vooral in multifunctionele ruimten.
Voorbeelden van goede en slechte projecten bezoeken.
Vanuit inhoud en kruisbestuiving mogelijkheden school onderbrengen in dorpshuis onderzoeken ipv
vanuit ruimteverdeling. Niet naast elkaar maar samen met elkaar.
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Technische en financiële onderbouwing geeft geen vertrouwen bij sommige aanwezigen.
Is het mogelijk om een ruim speelterrein te realiseren rondom het dorpshuis?

•

Planning: Dit kalenderjaar realiseren.

•

Een ouder geeft aan dat er niet met de brandweer is gesproken. De projectleiding geeft aan wel
degelijk met de heer Fokkema van de regionale Brandweer gesproken te hebben. Op korte termijn
zal contact opgenomen worden met de commandant van Welsum.

Hoe willen de aanwezigen graag geïnformeerd worden over de voortgang van het proces?
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•

Mail

•

Informatieavond

•

Verslag in plaatselijke krant

•

Website Scholenvoormorgen.org

•

Informatie delen o.a. vragen die vanavond zijn gesteld

•

Link dijkoverzicht link naar website en mailadres

•

Briefje/uitnodigen via huis-aan-huis flyeren

