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SAMENVATTING 
 
Dit Integraal Huisvestingsplan brengt de huisvestingsvoorzieningen voor 0- tot 12-jarigen in de gemeente 

Loppersum in kaart, geeft een visie voor de middellange en lange termijn en werkt daarvoor 

toekomstscenario’s uit.  

Het Integraal Huisvestingsplan is opgesteld in nauw overleg met de gemeente, de schoolbesturen, de 

Stichting Peuterspeelzalen en Kids2b voor de kinderopvang. 

 

De gemeente Loppersum telt 13 basisscholen, ressorterend onder drie schoolbesturen,  verder zijn er (nu 

nog) zes peuterspeelzalen en op enkele plaatsen buitenschoolse opvang.  

 

De basisscholen zijn betrekkelijk klein van omvang en maken gebruik van huisvesting van respectabele 

leeftijd. 

De schoolbesturen geven aan dat de kleine omvang van veel scholen het moeilijk maakt om een optimale 

onderwijskwaliteit te bieden. Voor de peuterspeelzalen en kinderopvang is de kleine schaalgrootte 

belemmerend voor het  bedrijfseconomisch en kwalitatief verantwoord in stand te houden van het aanbod. 

In de periode 2010 – 2027 is de verwachting dat de krimp in de leeftijdsgroep 0-12 jaar zo’n 30 % 

bedraagt, waarmee de problematiek van de te kleine scholen nog evidenter wordt. 

 

De gebouwen waarin de scholen zijn gehuisvest, zijn gemiddeld 60 jaar oud, met een bandbreedte van 30 

tot 100 jaar. Er zijn belangrijke problemen met het binnenklimaat en energieprestatie, voorts zijn deze 

gebouwen  functioneel ongeschikt voor het moderne onderwijs en voor opvang/welzijnvoorzieningen. 

Aanpassing van deze gebouwen aan de moderne tijd zou van de gemeente in het komende decennium 

een grote financiële inspanning vereisen. Het gaat dan om vervangende nieuwbouw of 

levensduurverlengde renovatie van de kleine gebouwen. 

 

Wenkend perspectief is de geïntegreerde, grootschalig kindvoorziening, een voorziening waarin onderwijs, 

peuterspeelzaal en opvang samenwerken en aldus een hoogwaardig aanbod kunnen verzorgen. Voor het 

basisonderwijs  spreken we dan van tenminste 160 leerlingen, zodat elke jaargroep een redelijk gevulde 

klassengroep vormt. Zo’n geïntegreerde kindvoorziening sluit ook naadloos aan op de in de lokale 

educatieve agenda geformuleerde doelstellingen en aandachtspunten. 

 

Bij schaalvergroting gaat het om de scholen van het openbaar onderwijs en christelijk onderwijs; de Prof. 

Holwerdaschool blijft buiten beschouwing.  

 

Voor schaalvergroting zonder bestuurlijke samenwerking zijn twee scenario’s uitgewerkt, een (scenario 1a) 

met zowel in Middelstum als in Loppersum een OBS en een CBS. In scenario 1b is er ook nog een OBS in 

Oost. 

 

Voor schaalvergroting met bestuurlijke samenwerking is een drietal scenario’s uitgewerkt. Scenario 2 kent 

een OBS/CBS-basisschool in Middelstum, een OBS  en een CBS in Loppersum en een OBS in Oost. 

In scenario 3 is er ook nog een kleine “plattelandsschool” in Stedum. In scenario 4 zijn er slechts drie 

geïntegreerde kindvoorzieningen in de gemeente: een in Middelstum en twee (een OBS en een CBS) in 

Loppersum. 

 

Voor elk van de scenario’s worden mogelijkheden voor de realisatie van de huisvesting beschreven. Het 

betreft integrale nieuwbouw of renovatie/uitbreiding van een bestaand schoolgebouw. Voor een van de 

scenario’s (scenario 2) is een globale investeringskostenraming uitgewerkt, als voorbeeld.  
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Voor de geïntegreerde, grootschalige kindvoorzieningen bestaat groot draagvlak onder betrokkenen: 

schoolbesturen, Stichting Peuterspeelzalen en Kids2b (opvang). De besturen geven ook aan dat 

bestuurlijke samenwerking een reële optie is. Zij pleiten voor oplossingen die ook nog soulaas bieden voor 

de langere termijn, als de demografische ontwikkelingen in volle omvang realiteit zijn geworden. 
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1 INLEIDING 

1.1   Doelstelling 

De gemeente Loppersum wil in samenwerking met de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier met dit 

Integraal Huisvestingsplan de huisvestingsvoorzieningen in kaart brengen voor 0 tot 12-jarigen en een 

visie ontwikkelen op de middellange en lange termijn. Daartoe worden, in samenspraak met de betrokken 

schoolbesturen en vertegenwoordigers van welzijnsvoorzieningen, toekomstscenario’s ontwikkeld. 

 

1.2   Draagvlak 

Voorzieningen zoals basisonderwijs, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en 

sportvoorzieningen vertonen een grote onderlinge samenhang. Toekomstscenario’s kunnen dan ook niet 

anders dan ontwikkeld worden in onderling overleg tussen alle betrokkenen. 

De gemeente is bij deze voorzieningen betrokken omdat zij  de wettelijke taak heeft om te voorzien in 

adequate huisvesting voor het onderwijs; verder rekent de gemeente het tot haar taak om de 

welzijnsvoorzieningen te faciliteren. 

 

Daarmee wordt duidelijk dat toekomstscenario’s alleen ontwikkeld kunnen worden in samenspraak met 

alle betrokkenen, ieder vanuit zijn/haar taken en verantwoordelijkheden. Het voorliggende IHP is dan ook 

een IHP dat onderschreven wordt door B&W, de onderwijsbesturen (Marenland, Noordkwartier, VGPONN) 

en de besturen van de betrokken welzijnsvoorzieningen (Peuterspeelzaalwerk Loppersum en Kids2b). 

 

1.3   Vervolg 

Dit IHP wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad van Loppersum. De Raad dient zich uit 

te spreken over de toekomstscenario’s. Dit IHP geeft de denkrichting aan en beschrijft op hoofdlijnen de 

gevolgen van elk van de scenario’s.  De betrokken schoolbesturen geven aan welke hun 

voorkeursscenario is. 

Afhankelijk van het oordeel van de Raad vereisen een of meer scenario’s een nadere uitwerking in een of 

meer haalbaarheidsonderzoeken. Daarna kan de Raad komen tot definitieve besluitvorming. 

 

1.4   Reikwijdte 

De sportvoorzieningen zijn meegenomen, voor zover deze de onderwijsfunctie dienen.  De overige 

voorzieningen zoals sportvelden en zwembaden vallen buiten het bestek van dit IHP. Deze krijgen net als 

de bibliotheekvoorzieningen en dorpshuizen aandacht in het algemene saneringsplan van Loppersum, met 

een andere planning. 

 

1.5   Werkwijze 

In aansluiting op de doelstelling kent het IHP twee onderdelen: de inventarisatie en de ontwikkeling van 

toekomstscenario’s. 

Ten behoeve van de inventarisatie hebben de gemeente en de schoolbesturen schriftelijke informatie 

aangeleverd, de schoolbesturen door middel van het invullen van een vragenlijst. 

In gesprekken met de schoolbesturen, het peuterspeelzaalwerk en Kids2b zijn de basisgegevens 

doorgenomen en is de huidige en toekomstige situatie beoordeeld. Voorts hebben gesprekken 
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plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de gemeente over de sportvoorzieningen, het 

bibliotheekwerk, de financiën en over de herstructureringsoperatie voor Loppersum. 

 

In een aantal onderwijsoverleggen zijn achtereenvolgende versies van dit IHP besproken. 

 

1.6   Afkortingen 

OBS = openbare basisschool 

CBS = christelijke basisschool 

psz = peuterspeelzaal 
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2  KADER 

2.1   Wettelijk noodzakelijke voorzieningen 

Op basis van wet- en regelgeving is aan te geven welke verplichtingen een gemeente heeft voor 

onderwijshuisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende en adequate 

huisvesting voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en scholen die binnen de 

wet op de expertisecentra vallen. Men spreekt dan van de wettelijke zorgplicht. 

 

De wettelijke zorgplicht betreft de volgende voorzieningen: 

• nieuwbouw; 

• vervangende bouw; 

• uitbreiding; 

• ingebruikneming van een bestaand gebouw; 

• verplaatsing bestaande noodlokalen; 

• terrein; 

• eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; 

• medegebruik; 

• aanpassingen (geschikt maken van een gebouw voor de onderwijsfunctie, integratieverbouwing, 

voorzieningen in verband met wet- en regelgeving, vervanging oliegestookte installaties, 

toegankelijk maken terrein voor rolstoelgebruikers of aanbrengen lift in meerlaags gebouw, 

onderwijskundige vernieuwingen); 

• onderhoud. 

 

De basis voor de verplichte investeringen in de huisvesting van scholen in het primair onderwijs is te 

vinden in de wet op het Primair Onderwijs (WPO) en wel in artikel 92 "voorzieningen in de huisvesting".  

Op basis van de WPO stelt elke gemeente de Verordening Huisvesting Onderwijs vast. Op basis van deze 

formeel vastgestelde wet- en regelgeving is de gemeente verplicht zorg te dragen voor "voldoende en 

adequate huisvesting" waarbij de genoemde Verordening de ruimtelijke en financiële normering beschrijft. 

In diezelfde Verordening is beschreven op basis van welke uitgangspunten en normen gekozen dient te 

worden voor tijdelijke of permanente vormgeving van een onderwijsvoorziening. De basis daarvoor is het 

feitelijke aantal leerlingen op een door het ministerie van onderwijs vastgestelde teldatum en de door de 

gemeente vastgestelde prognose voor een school. De ruimtebehoefte voor de komende 15 jaar is 

bepalend voor de omvang van de permanente huisvesting van scholen. Deze omvang moet dan wel 

minimaal 15 jaar ononderbroken nodig zijn. Als dat niet aantoonbaar is dan kan men kiezen voor tijdelijke 

voorzieningen dan wel medegebruik van beschikbare ruimten. Het gebruik van tijdelijke voorzieningen kan 

nodig zijn om de piek in leerlingenaantallen te kunnen huisvesten. Tijdelijke huisvesting mag gewoonlijk 

voor maximaal 5 jaar worden geplaatst. Bij een periode langer dan 5 jaar gelden zwaardere procedures en 

zwaardere eisen aan de voorziening 

 

Procedureel 

Schoolbesturen voor scholen in het primair onderwijs zijn in meerderheid juridisch eigenaar van de 

accommodaties die men gebruikt. In toenemende mate maken schoolbesturen gebruik van door 

deskundigen opgestelde meerjaren onderhoudsplannen voor hun gebouwen. Daarin is het onderscheid 

opgenomen tussen de componenten waarvoor het schoolbestuur dan wel de gemeente verantwoordelijk 

is. Zij dienen conform de voorschriften uit de Verordening Huisvesting Onderwijs jaarlijks hun wensen ten 

aanzien van het (meerjaren) onderhoud aan en aanpassingen en uitbreiding van de gebouwen in bij een 

gemeente. Die aanvragen worden door een gemeente getoetst aan de eisen die in de Verordening zijn 
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opgenomen. Rekening houdend met de beschikbare middelen (budgetplafond) wordt na overleg met de 

betrokken besturen in het wettelijk verplicht gesteld “Op Overeenstemming Gericht Overleg” het 

huisvestingsprogramma en overzicht voor een kalenderjaar door het College vastgesteld. 

De voor 1997 nog bestaande constructie van “ingrijpend, renovatief onderhoud” dan wel vervangende 

nieuwbouw op basis van een cyclus van 40 jaar is uit de wet- en regelgeving verdwenen. Gebouwen 

kunnen na veertig jaar economisch zijn afgeschreven. Technisch hoeven de gebouwen daarmee nog niet 

afgeschreven te zijn. Structureel uit te voeren bouwkundige inspecties van gebouwen en 

uitvoeringswerkzaamheden op basis van een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) leiden er toe, dat 

gebouwen in technisch, bouwkundig opzicht een veel langere levensduur kunnen hebben. Veranderende 

onderwijsconcepten en andere, nieuwe eisen vanuit onder meer arbo-wetgeving, milieueisen en 

veiligheidseisen kunnen aanpassingen aan een gebouw noodzakelijk maken. 

 

Voor een weergave van de voor de huisvesting genoemde relevante wetsartikelen verwijzen we naar 

bijlage 1. 

 

2.2   Maatschappelijke voorzieningen zonder wettelijke basis 

Kindgerelateerde voorzieningen 

Peuterspeelzalen, kinderdagopvang en voor- en naschoolse opvang worden verzorgd door afzonderlijke, 

daartoe uitgeruste instellingen. Deze instellingen ontvangen hun inkomsten meestal uit een combinatie 

van bijdragen van ouders en subsidie. Uit deze inkomsten dienen zij de huisvestingslasten (meestal huur) 

te dragen.  

Wat betreft de ontwikkeling van jonge kinderen speelt de VVE een steeds belangrijker rol. Vroeg- en 

Voorschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar, die kans hebben op een 

(taal)achterstand. 

 

Sport 

Naast verplichte lessen in bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs is er vanuit al dan 

niet georganiseerde sportorganisaties vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. Het deelnemen 

aan verschillende vormen van (top)sport levert een bijdrage aan een gewenste en in vele opzichten 

“gezonde” samenleving.  

 

Brede school 

De wettelijke zorgplicht voor het onderwijs en de hiervoor genoemde maatschappelijke voorzieningen 

komen bijeen in de brede school. Een brede school wordt wel beschreven als “Een netwerk van onderwijs, 

welzijn en zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen in de wijk. Dit netwerk heeft ten doel de actieve 

deelname van de doelgroep aan de samenleving te bevorderen, een goede dagindeling te bieden, 

mogelijke achterstanden weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten”. 
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3  INTERVIEWS 

Dit hoofdstuk geeft de beknopte samenvatting van de interviews met alle partners. Voor zover in de 

interviews met de schoolbesturen een specifieke toelichting is gegeven op afzonderlijke scholen, is dit 

opgenomen in het hoofdstuk Kerngegevens, onder 4.2.4 . 

 

3.1   Marenland 

Gesprekspartners: dhr. D. Henderikse en dhr. A. Metz. 

 

Staat van de schoolgebouwen 

Het openbaar onderwijs maakt gebruik van een aantal karakteristieke schoolgebouwen. In het algemeen 

kan gesteld worden dat zowel de gemeente als het schoolbestuur als goed huisvader voor de gebouwen 

heeft gezorgd. De aanpassingen in het kader van de onderwijskundige vernieuwingen zijn in principe 

afgerond. 

Aandachtspunt is het ontbreken van een inbraak-, brandalarm- en ontruimingsinstallatie in de scholen. 

Verder is de frisse schoolproblematiek overal actueel. De terreinen bij de scholen zijn soms erg groot, met 

dito hoge onderhoudskosten. 

Voor zover bekend hanteert de gemeente geen vast ritme in vervanging van (afgeschreven) 

schoolgebouwen. 

 

Kwaliteit en schaalgrootte 

Prominent zorgpunt is de schaalgrootteproblematiek. Er is sprake van kleine tot zeer kleine scholen, Abt 

Emo zit zelfs al jaren onder de opheffingsnorm en wordt in stand gehouden op basis van de gemiddelde 

schoolgrootte, de feitelijke opheffingsnorm is 23 (vastgelegd in de WPO). De geringe omvang van de 

scholen is mede een zorgpunt, omdat in de krimpregio Loppersum de verwachting is dat de omvang nog 

verder zal afnemen.  

 

Het is evident dat de kleine dorpsschool ook zijn voordelen heeft: een optimale binding met het platteland 

en een actieve rol in het dorp. Deze voordelen wegen echter niet op tegen de nadelen, die veel te maken 

hebben met de kwaliteit van het onderwijs. Verder gaan er van een groter team meer impulsen uit dan van 

een kleiner team, er is meer roulatie mogelijk in het werk. Een aantal van de scholen van Marenland heeft 

van de Inspectie een beoordeling “zwakke school”; uiteraard is er geen een-op-een-relatie met de omvang, 

maar kleine scholen blijken het er moeilijk mee te hebben om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. 

 

De wens leeft om met peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang te komen tot een geïntegreerd 

aanbod met doorgaande leerlijnen. Een basisschool zou een gebied moeten bedienen dat groot genoeg is 

zodat er genoeg kinderen zijn om een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang mogelijk te maken. Ook 

daarom moet versnippering worden tegengegaan.  

 

Om onderwijskundig goede kwaliteit te kunnen leveren en om de gewenste verbreding van het aanbod te 

realiseren zou een school tenminste 150 leerlingen moeten tellen. Dit is dan de brede school van de 

toekomst. Daarnaast is de plattelandsschool van circa 80 kinderen denkbaar: voor opvang- en 

welzijnsvoorzieningen misschien te klein, maar wel groot genoeg om een betere onderwijskwaliteit te 

leveren. 

 

Samenwerking tussen schoolbesturen staat al twee jaar op de agenda. Er zijn nog vele weerstanden te 

overwinnen, maar je hebt elkaar nodig.  
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3.2   Noordkwartier 

Gesprekspartner: dhr. D. Meijer. 

 

Samenstel van schoolgebouwen 

Noordkwartier heeft na 2010 nog vier scholen in Loppersum, waarvan drie op de langere termijn niet 

houdbaar. De scholen zijn, afgezien van De Roemte, aan de kleine kant en zijn gehuisvest in oude, te 

grote en disfunctionele gebouwen. Enkele scholen verzorgen onderwijs volgens het Daltonprincipe, maar 

de beschikbare gebouwen zijn absoluut niet toegerust op de onderwijsvorm. De drie belangrijkste 

aandachtspunten zijn: functionaliteit, flexibiliteit en binnenklimaat. 

 

Kwaliteit en schaalgrootte 

De huidige schaalgrootte conflicteert met de zorg voor voldoende onderwijskwaliteit en staat verbreding 

van het aanbod voor kinderen en hun ouders met peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in de weg. 

Noordkwartier kent (in Loppersum) één zwakke school, andere scholen zitten soms in de gevarenzone.  

Te kleine scholen brengen belangrijke bezwaren met zich mee. De schooldirecteur moet zijn of haar 

managementtaak in enkele dagdelen per week uitvoeren, het team ondervindt minder uitdaging, er is 

weinig roulatie tussen leerkrachten, kinderen zitten lang bij dezelfde leerkracht, van samen werken aan 

projectjes in wisselende projectgroepsamenstelling kan geen sprake zijn, een kleine school  heeft de 

middelen niet om uitdagende leefomgevingen te creëren, de overgang naar het voortgezet onderwijs is 

veel te groot. Een grotere school zal er ook veel beter in slagen om maatwerk te leveren. 

 

Bij een te kleine school is de levensvatbaarheid van een peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang niet 

groot:  ook daar is enige maat nodig.  

 

Om een stabiele school te hebben die ook op de langere termijn haar kwaliteit hoog kan houden, zou een 

basisschool tenminste van elk leerjaar een behoorlijk gevulde groep moeten hebben. Met een 

klassengroepsgrootte van circa 20 leerlingen moet zo’n school ongeveer 160 leerlingen groot zijn. Dat is 

tevens een maat waarbij voldoende draagvlak ontstaat voor welzijnsvoorzieningen, zodat een 

samenhangend aanbod voor de jeugd ontstaat. 

 

Samenwerking is een of andere vorm met het openbaar onderwijs is onontkoombaar. Noordkwartier ziet 

dat bij ouders de levensbeschouwelijke achtergrond van de school een minder prominent keuzecriterium 

is. 

 

3.3   VGPONN 

Gesprekspartner: mw. M. Doorn. 

 

De gereformeerde basisschool Prof. B. Holwerdaschool verzorgt het basisonderwijs voor een specifieke 

doelgroep. De kinderen komen uit de gehele gemeente, de gedetailleerde voedingsgebiedindeling is voor 

haar niet van toepassing. Het leerlingaantal loopt wat terug, het beleid van VGPONN is gericht op in stand 

houden van alle afzonderlijke basisscholen. 

 

De school is tevreden over haar huisvesting, hoewel die duidelijk te groot is. De school verzorgt 

themaonderwijs en kan in het gebouw goed uit de voeten. 

Nadelen van het grote gebouw zijn de hoge exploitatiekosten. 
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Dit zou ondervangen kunnen worden door medegebruik voor kinderopvang en of peuterspeelzaal. 

VGPONN staat daar zeker voor open. Medegebruik door het christelijk of openbaar onderwijs is een 

andere mogelijkheid, nadere gedachtevorming is nodig. Het is met name onduidelijk wat de reactie van de 

ouders zal zijn. Een fusie met een ander schoolbestuur is niet aan de orde. 

 

3.4   Stichting Peuterspeelzalen Loppersum, Kids2b 

Gesprekspartners: mw. M. Bolt en mw. H. Klasens (KIds2b) en mw. L. Vriesema (St. Peuterspeelzalen). 

 

Huidige situatie 

De huidige peuterspeelzalen (zie 4.5) zijn redelijk stabiel, niet bij alle scholen is ook een peuterspeelzaal 

aanwezig. Voor de buitenschoolse opvang geldt iets vergelijkbaars, hoewel op een enkele plaats het 

aanbod eindigt wegens gebrek aan belangstelling. Zowel peuterspeelzalen (psz) als buitenschoolse 

opvang (bso) vragen om een voldoende omvang van de vraag, zowel om bedrijfseconomische redenen 

als omwille van de kwaliteit. 

Zij ervaren veel belangstelling vanuit de basisscholen, die in de aanwezigheid van een peuterspeelzaal 

en/of buitenschoolse opvang een extra wervingsargument zien. De inhoudelijke samenwerking laat hier en 

daar te wensen over.  

 

Visie op toekomst 

De St. Peuterspeelzalen en Kids2b zijn warm voorstander van geïntegreerde voorzieningen voor 0 tot 12 

jarigen. Juist vanwege die integratie stellen zij dat psz en bso volgend zijn op het onderwijs, daarop 

aansluitend zijn. Het kind staat daarbij centraal. Combinatie met het onderwijs heeft evidente voordelen: 

vertrouwde omgeving voor het kind, mogelijkheden voor kinderen om even vooruit te lopen (een kijkje te 

nemen in het onderwijs) of om juist weer even terug stappen, pedagogische afstemming zorgt voor 

heldere situatie bij de kinderen (en hun begeleiders!). Zo’n geïntegreerde voorziening stimuleert de 

afstemming en samenwerking tussen de partners, is gericht op emotionele en cognitieve ontwikkeling van 

de kinderen en maakt dat de kinderen een doorgaande leerlijn ervaren. Leerkrachten en medewerkers van 

psz en bso kunnen van elkaar leren en elkaar stimuleren, alles ten behoeve van zo hoog mogelijke 

kwaliteit voor het kind.  

 

Ontwikkelingen 

Zowel vanuit het perspectief van de bedrijfseconomische haalbaarheid als vanuit het perspectief van 

borging van kwaliteit moeten de geïntegreerde voorzieningen ook voldoende maat hebben.  De St. 

Peuterspeelzalen en Kids2b is voorstander van concentratie van voorzieningen tot bijvoorbeeld vier in ’t 

Zandt, Loppersum, Stedum en Middelstum. Alleen dan is de meerwaarde te halen, kleine 

satelietvoorzieningen in de overige kernen werken niet. Van wezenlijk belang is het telkens op één locatie 

samenbrengen van de voorzieningen, om de doorlopende leerlijnen te kunnen realiseren. 

 

Het proces moet beginnen met visievorming, de huisvesting is slechts randvoorwaarde. De samenwerking 

zou zeer bespoedigd kunnen worden als sprake is van verregaande bestuurlijke samenwerking. 
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3.5   Voor de sportvoorzieningen: gemeente Loppersum 

Gesprekspartner: dhr. H. Medema. 

 

(Samenvatting op hoofdlijnen) 

Beheer/onderhoud sportvoorzieningen ligt bij de gemeente, de gebruikers van de sportaccommodaties 

hebben een signaleringsfunctie. Deze komt niet altijd goed uit de verf. De gemeente is de afgelopen jaren 

terughoudend geweest in het onderhoud. In veel gevallen is er voor de buitenzijde sprake van enig 

achterstallig onderhoud, de binnenzijde is meestal wel op orde. De sportzaal in Zeerijp is er het slechtste 

aan toe. 

De meeste zalen dateren uit 1965-1975, alleen de Boshal is pas 15 jaar oud. 

Er zijn op dit moment geen initiatieven voor vervangende nieuwbouw, wellicht is het op termijn wenselijk 

om de twee gymzalen van Middelstum te vervangen door een goede nieuwe zaal. 

 

Nergens is ruimtetekort, de basisscholen kunnen goed uit de voeten.  

 

3.6   Voor de bibliotheekvoorzieningen: gemeente Loppersum 

Gesprekspartner: mw. Chr. Bakker – Duisterveld. 

 

(Samenvatting op hoofdlijnen) 

Vijf gemeenten vormen samen het cluster Tichelstroom, het provinciale Biblionet verzorgt het 

bibliotheekaanbod, Tichelstroom is afnemer van de diensten. Biblionet is eigenaar van betreffende panden 

of huurt van (meestal) stichtingen. 

 

Er zijn drie vaste bibliotheken, nl. in Loppersum, Middelstum en in ’t Zandt. Daarnaast is er een bibliobus 

die bij alle basisscholen komt. 
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4   KERNGEGEVENS 

4.1   Overzicht onderwijsinstellingen 

De gemeente Loppersum telt 13 basisscholen, waarvan één met een hoofd- en een nevenvestiging. Bij 

deze scholen zijn 3 besturen betrokken. 

De boerderijschool in Zijldijk blijft buiten beschouwing. 

 

De tabel geeft een overzicht. OBS Wilgenstee is een nevenvestiging van de Pr. Beatrixschool. Voor De 

Wilgenstee is sprake van afzonderlijke prognosegegevens. Daarom wordt De Wilgenstee afzonderlijk 

opgenomen en in dit rapport ook de facto als een zelfstandige school beschouwd. 

 

bestuur voedingsgebied school BRIN 

Garrelsweer en Wirdum OBS Wirdumerdraaischool 19KX 

Loppersum OBS Prinses Beatrixschool 19JK 

Middelstum, Huizinge en Toornwerd OBS De Wilster 08UD 

Stedum OBS De Bongerd 18KT 

Westeremden en Garsthuizen OBS Abt Emo 18IZ 

’t Zandt en Zijldijk OBS De Zandplaat 18KT 

Zeerijp OBS Wilgenstee (nevenv. Beatrix) 19JK01 

Stichting 

Marenland 

Oosterwijtwerd, Eenum en Leermens OBS Dieftil 18LO 

Garrelsweer en Wirdum CBS De Klimop 05OB 

Loppersum CBS De Roemte 07ZS 

Middelstum, Huizinge en Toornwerd CBS Wicher Zitsemaschool 04HO 

Stedum CBS Crangeborg 16US 

Noordkwartier 

’t Zandt en Zijldijk CBS De Wegwijzer 08BR 

VGPONN Middelstum Geref. BS. Prof. B. Holwerdaschool 03HO 

 

 

  

4.2   Kerngegevens per school, Bijlage 2 

Bijlage 2 geeft per school een overzicht van de kerngegevens. Dit betreft gegevens over het onderwijs, 

gegevens over de onderwijsgebouwen en een eigen beoordeling door de schoolbesturen van de kwaliteit 

van onderwijsgebouwen. 

 

4.2.1  Onderwijs 

De bijlage geeft een overzicht per onderwijsinstelling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het 

onderwijs, dat de school verzorgt. 

 

Het gaat daarbij om: 

� huidige aantal leerlingen;  

� aantal gewichtleerlingen; 

� aantal groepen; 

� gehanteerde maximale groepsgrootte; 

� wachtlijstgegevens; 
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� pedagogische visie; 

� ondersteunende medewerkers; 

� contacten met instellingen buiten het onderwijs, zoals kinderopvang, sport. 

 

4.2.2  Basisgegevens onderwijsgebouwen 

De bijlage geeft tevens een overzicht van de basisgegevens van de schoolgebouwen. 

 

Het gaat daarbij om: 

� adresgegevens, dislocaties; 

� bruto vloeroppervlak (bvo), bouwjaar; 

� beschikbare onderwijsruimten 

� ruimten, feitelijk onttrokken aan de onderwijsfunctie wegens medegebruik door anderen; 

� aard van het gebouw / de gebouwen (permanent of tijdelijk); 

� uitbreidingsmogelijkheden; 

� speelterrein; 

� gerealiseerde onderwijskundige vernieuwingen; 

� voorzieningen gymnastiek. 

 

4.2.3  Beoordeling kwaliteit onderwijsgebouwen door schoolbesturen 

Alle onderwijsinstellingen zijn in gesprekken en door middel van een vragenlijst gevraagd te reflecteren op 

de functionele en bouwkundige kwaliteit van de hen ter beschikking staande schoolgebouwen in 

Loppersum. 

 

De resultaten zijn ook opgenomen in de bijlage.  Bij deze eigen beoordeling spelen vragen als: 

� past het gebouw bij de onderwijsvisie? 

� heeft het gebouw een heldere structuur? 

� is het gebouw toegankelijk voor mindervaliden? 

� is het gebouw veilig? 

� wat is de beoordeling van de bouwkundige staat? 

� is een goede exploitatie haalbaar? 

� is er sprake van vandalismegevoeligheid? 

� is de verkeerssituatie veilig? 

 

4.2.4  Samenvatting per school 

Marenland 

Abt Emo:  

voert de laatste jaren stap voor stap Daltononderwijs in. De school heeft drie groepen en daarvoor ook drie 

lokalen ter beschikking. Er is een peuterspeelzaal, die echter gaat sluiten. Ouders tonen weinig behoefte 

aan buitenschoolse opvang. Het gebouw van Abt Emo is functioneel verouderd en heeft problemen met de 

luchtkwaliteit. Technisch is het gebouw in redelijke staat, maar helaas wel enkel glas. 

 

Beatrixschool: 

de Beatrixschool is een brede school in de zin van onderwijs en opvang onder een dak. Van inhoudelijke 

samenwerking is weinig sprake, komt niet goed van de grond. De Beatrixschool telt vier groepen in vier 

lokalen. Het gebouw kent een matige staat van onderhoud, vraagt veel aandacht. De huidige locatie biedt 
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weinig mogelijkheden, het gebouw is ouderwets van opzet. Functionele verbeteringen inpandig moeilijk te 

realiseren. 

 

De Wilgenstee: 

De Wilgenstee zit in een gebouw dat bouwkundig van goede kwaliteit is. De school heeft drie groepen in 

drie lokalen. In 2006 is in het kader van onderwijskundige vernieuwingen een herinrichting gerealiseerd, er 

zijn ruimten gekomen voor individuele begeleiding en remedial teaching. Verkeerstechnisch ligt De 

Wilgenstee lastig. 

 

De Bongerd: 

de school heeft drie groepen in drie lokalen, een vierde lokaal is in gebruik bij de peuterspeelzaal. De 

Bongerd heeft een functioneel prima gebouw van technisch voldoende kwaliteit. Aandachtspunt is de 

afscherming van het speelplein. 

 

De Dieftil: 

er zijn drie groepen in drie lokalen, voorts staan een speellokaal en een handenarbeidlokaal ter 

beschikking. De Dieftil gebruikt een ouderwets, zeer onderhoudsgevoelig schoolgebouw. Er is sprake van 

aanmerkelijk achterstallig onderhoud, luchtkwaliteit is een probleem. Er is geen peuterspeelzaal en/of bso, 

lijkt wel behoefte aan. Ontevreden over gymaccommodatie Zeerijp. 

 

De Wilster: 

een van de wat grotere scholen, zes groepen in zes lokalen. Om recht te doen aan verschillen tussen 

kinderen zijn veel flexibel te gebruiken hoeken en hoekjes. Kids2b heeft een eigen ruimte. Met de 

peuterspeelzaal lopen gesprekken, psz zit nu in het dorpshuis en is daar een van de economische 

dragers. 

De Wilster heeft een goed gebouw, heeft onlangs een flinke opknapbeurt ondergaan. 

 

Wirdumerdraai: 

heeft drie groepen in drie lokalen, een vierde lokaal is in gebruik als kantoor/stagebureau van Marenland, 

daarnaast is er nog een lokaal over. Gebouw is van voldoende kwaliteit, heeft echter een ongunstige 

bruto:netto-verhouding. Het dak met overstekken vraagt steeds aandacht. Negen jaar geleden 

gerenoveerd. 

 

Zandplaat: 

verzorgt TOM-onderwijs, dit vraagt afzonderlijke werkruimten voor de kinderen. De school heeft drie 

groepen in drie lokalen, 59 leerlingen over acht groepen verdeeld. Bij de interne verbouwing zijn extra 

functies gerealiseerd. De school heeft de wens om multifunctioneel centrum voor het dorp te zijn. 

Peuterspeelzaal is gehuisvest in naastgelegen gebouw van De Wegwijzer. 

De verkeersafhandeling vraagt aandacht. 

 

Noordkwartier 

 

Algemeen (voor alle scholen van Noordkwartier): de thema's brandveiligheid, energiebesparing en 

binnenklimaat worden behalve in het onderstaande ook besproken in paragraaf 5.2 en in bijlage 2. Hieruit 

blijkt (nog) meer indringend dat de situatie op een aantal scholen nijpend is. 
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Crangeborg: 

Crangeborg verzorgt Daltononderwijs, waarbij zelfstandig en in groepjes werken belangrijk is. Het gebouw 

is daar echter helemaal niet op toegerust en verkeert ook in een matige technische staat. Ict-toepassing 

lastig te realiseren.  

Vier lokalen staan ter beschikking, drie zou ook voldoende zijn. Klimaat is zorgelijk, de zolder fungeert in 

feite als koudeopslag. 

 

Klimop: 

De Klimop werkt in drie groepen, heeft erg wisselende prognosecijfers. De school heeft een weinig 

bruikbaar speellokaal, de opzet van het gebouw is weinig geschikt voor het onderwijsconcept, waarbij 

kinderen veel buiten klassengroepsverband werken. Bouwkundig matig, er is asbest verwerkt; het 

reguliere onderhoud is wel op orde. 

Er lopen gesprekken met Kids2b. 

 

Roemte: 

het motto van De Roemte is “leren en vieren”. De Roemte heeft acht groepen, die soms 32 kinderen 

omvatten. Technisch is het gebouw goed, maar functioneel gedateerd. Niet zo geschikt voor modern 

onderwijs. Geen achterstallig onderhoud, enkele zaken vragen wel continu aandacht (stookkosten, 

houtrot). Een deel van het gebouw is zeer oud. 

Buitenschoolse opvang vindt plaats door Kids2b in de Beatrixschool. 

 

Wicher Zitsema: 

het concept is: “ruimte om te groeien”.  Bouwkundig redelijk goed gebouw, functioneel echter weinig 

mogelijkheden om in kleine groepjes of individueel te werken, er zijn buiten de lokalen weinig 

mogelijkheden. Voor zes groepen staan zeven lokalen ter beschikking, voorts nog een speellokaal en 

gemeenschapsruimte. 

 

Wegwijzer: 

wordt gesloten. 

 

VGPONN 

Holwerdaschool: 

werkt in vier groepen, met op twee dagen een splitsing zodat een vijfde groep ontstaat. Twee lokalen 

staan leeg, voorts is een handvaardigheidlokaal en een speellokaal beschikbaar. 

Gebouw is duur in de exploitatie (verwarming, schoonmaak, tuinonderhoud). 

 

4.3  Leerlingprognoses 

De leerlingprognoses zijn voor zowel de openbare basisscholen als de christelijke basisscholen 

beschikbaar voor de periode 2010 tot 2027.  In deze prognoses wordt conform de voorschriften uit de 

Verordening rekening gehouden met de huidige leerlingentellingen, bevolkingsgegevens van 1 januari 

2009, de ontwikkeling van de woningvoorraad en de gemiddelde woningbezetting. De demografische 

gegevens worden per voedingsgebied geëxtrapoleerd naar de toekomst. Loppersum onderscheidt acht 

voedingsgebieden: 

• Garrelsweer en Wirdum; 

• Loppersum; 

• Middelstum, Huizinge, Toornwerd; 

• Stedum; 
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• Westeremden en Garsthuizen; 

• ’t Zandt en Zijldijk; 

• Zeerijp; 

• Oosterwijtwerd, Eenum, Leermens. 

 

Voor de Prof. B. Holwerdaschool zijn dergelijke prognosegegevens niet beschikbaar. Voor deze school is 

de inschatting van het bestuur voor de korte termijn opgenomen. Voor de lange termijn is de ontwikkeling 

van leerlingenaantallen in de gehele gemeente doorvertaald naar de Holwerdaschool. 

De huisvestingsmedewerker van het bestuur merkt op dat hij de leerlingenprognose voor de lange termijn 

(2020 en 2027) te laag vindt ingeschat. Volgens hem ligt het leerlingenaantal op de lange termijn eerder 

rond 70 leerlingen dan rond 50 leerlingen. 

 

Opstellen van  leerlingprognoses is een technische exercitie, waarbij op een welbeschreven wijze naar de 

toekomst wordt gekeken. De werkelijkheid kan gemakkelijk afwijken van de voorspellingen, omdat bij het 

opstellen van deze prognoses geen rekening kan worden gehouden met zoals bijvoorbeeld de keuze van 

goed opgeleide ouders om massaal vanwege de rust naar het platteland te vertrekken of juist vanwege 

beperking van reistijd naar de grote stad te vertrekken. Ook is bekend dat ouders hun kinderen naar 

school laten gaan in een buurgemeente, omdat dat voor hen dichterbij is of om inhoudelijke redenen. 

Deze effecten laten zich niet kwantificeren en zijn aanleiding tot uitgebreide discussies. Daarom zijn de 

conform de Verordening opgestelde leerlingprognoses de enige stevige basis voor een analyse van de 

huisvestingsbehoefte in de toekomst. 

 

De prognosecijfers 2010-2027 voor de basisscholen uit de gemeente Loppersum voor de periode zijn 

opgenomen in bijlage 3. Een weergave in grafieken is tevens toegevoegd. 

 

 

Onderstaande figuur geeft de ontwikkeling van leerlingaantallen voor de gemeente als geheel. 
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Vanaf 2014 dalen de leerlingenaantallen gestaag; in 2027, het laatste jaar van de prognoses, bedraagt het 

totale aantal leerlingen 71 % van het aantal in 2010 . 

 

In percentages weergegeven: 
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De verwachte leerlingenaantallen per voedingsgebied worden weergegeven in onderstaande figuren, voor 

de peiljaren 2020 en 2027. 
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Of de leerlingprognoses, uitgesplitst naar individuele school: 
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4.4   Sportaccommodatie basisonderwijs 

De navolgende tabel geeft gymnastieklokalen en sportzalen, zoals ze in gebruik zijn door de basisscholen. 

 

voedingsgebied school sport 

Garrelsweer en Wirdum OBS Wirdumerdraaischool Boshal Loppersum 

Loppersum OBS Prinses Beatrixschool Boshal Loppersum 

Middelstum, Huizinge en Toornwerd OBS De Wilster gymzaal Middelstum 

Stedum OBS De Bongerd gymzaal Stedum 

Westeremden en Garsthuizen OBS Abt Emo gymzaal Stedum 

’t Zandt en Zijldijk OBS De Zandplaat gymzaal ‘t Zand 

Zeerijp OBS Wilgenstee (Beatrix) gymzaal Zeerijp 

Oosterwijtwerd, Eenum en Leermens OBS Dieftil gymzaal Zeerijp 

Garrelsweer en Wirdum CBS De Klimop Boshal Loppersum 

Loppersum CBS De Roemte Boshal Loppersum 

Middelstum, Huizinge en Toornwerd CBS Wicher Zitsemaschool gymzaal, Middelstum 

Stedum CBS Crangeborg gymzaal Stedum 

’t Zandt en Zijldijk CBS De Wegwijzer gymzaal ‘t Zand 

Middelstum Geref. BS. Prof. B. Holwerdaschool gymzaal Middelstum 

 

 

Nergens is sprake van capaciteitsproblemen voor het basisonderwijs. 

 

De gymzalen dateren alle uit de periode 1965-1975, alleen de Boshal is circa 15 jaar oud. Voor enkele 

zalen is sprake van achterstallig onderhoud, dit betreft de buitenzijde. De gymvloeren zijn in orde. 

 

De zaal in Zeerijp is eigenlijk te klein om als moderne gymzaal te functioneren. 

 

4.5   Peuterspeelzalen en kinderopvang 

De navolgende tabel geeft een overzicht van de peuterspeelzalen en voorzieningen voor buitenschoolse 

opvang en kinderdagverblijven.. 

 

voedingsgebied psz bso/kdv 

Garrelsweer en Wirdum 1 psz, dreigt te worden 

gesloten 

geen bso, lopen echter wel 

gesprekken 

Loppersum 3 groepen bij Beatrixschool, is 

wachtlijst 

2 groepen kdv, 1 groep 

bso, bij Beatrixschool 

Middelstum, Huizinge en Toornwerd 3 groepen psz in 

dorpshuis/mfa 

1 bso bij Wilster, niet 

helemaal vol 

Stedum 1 groep bij Bongerd geen bso, lopen echter wel 

gesprekken 

Westeremden en Garsthuizen 1 psz, gaat echter sluiten geen bso 

’t Zandt en Zijldijk 1 psz geen bso  

Zeerijp geen psz geen bso 

Oosterwijtwerd, Eenum en Leermens geen psz geen bso 
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4.6   Financiële kerngegevens 

Bijlage 4 geeft een aantal financiële kerngegevens. Het betreft de boekwaarden, de onderhoudsplanning, 

de openstaande kredieten en de beschikkingen onderwijshuisvesting 2010. 

 

Het boekwaardeoverzicht betreft de boekwaarde per 1 januari 2010 van de gebouwen voor de 

basisscholen en de sportvoorzieningen, voor zover in gebruik bij het basisonderwijs. Voor de 

schoolgebouwen bedraagt de totale boekwaarde € 3.516.843,- , voor de sportvoorzieningen €  425.929,- . 

Sportvoorzieningen zoals het zwembad en voetbalvelden zijn niet in het overzicht opgenomen omdat deze 

niet horen tot de specifieke voorzieningen voor 0 tot 12-jarigen. 

 

Het onderhoud van de gebouwen voor het basisonderwijs ligt voor een gedeelte bij de schoolbesturen zelf, 

die daar ook financiering voor krijgen. Voor het overige onderhoud is de gemeente aan te spreken, zie 

hiervoor bijlage 1. 

Voor de periode 2010-2019 is een overzicht van de meerjaren onderhoudsplanning voor rekening van de 

gemeente opgenomen. Dit overzicht is opgesteld onder de veronderstelling van ongewijzigd beleid, met 

andere woorden verondersteld is dat alle schoolgebouwen gehandhaafd blijven. 

De onderhoudskosten voor rekening van de gemeente komt voor de periode 2010-2019, bij ongewijzigd 

beleid, neer op gemiddeld ruim €  66.000,- .De verdeling van de kosten over de jaren is tamelijk ongelijk. 

 

De bijlage vervolgt met een overzicht van openstaande kredieten per 10 februari 2010. Het totaal aan 

openstaande kredieten bedraagt  €  10.635,- . 

 

Tenslotte geeft de bijlage een overzicht van de beschikkingen 2010. Het gaat om een totaalbedrag dat is 

opgenomen het huisvestingsprogramma van €  167.817,- . 
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5  HUISVESTINGSPLAN: OVERWEGINGEN 

5.1   Kwaliteit en maatvoering            

Over kwaliteit 

 

Het basisonderwijs in Loppersum kenmerkt zich door de relatief kleine tot zeer kleine omvang van veel 

scholen. Er zijn zorgen over de kwaliteit. De Onderwijsinspectie beoordeelt onderwijsinstellingen op hun 

onderwijskwaliteit. Loppersum kent een zeer hoog percentage scholen die door de Inspectie als “zwak” 

beoordeeld worden, namelijk vijf scholen van de 13. Daarnaast geven de schoolbesturen aan dat een 

aantal van de overige scholen in de gevarenzone zitten. Hoewel de omvang van een school uiteraard niet 

allesbepalend is, lijkt een geringe maat van de school wel een negatief effect te hebben. 

 

Te kleine scholen bereiken te vaak een onvoldoende kwaliteit in het onderwijs. Dit is niet specifiek voor 

Loppersum maar geldt landelijk. De oorzaken zijn veelvormig: 

• alle kinderen zitten heel lang bij dezelfde leerkracht; 

• weinig variatie in aanbod; 

• de kinderen krijgen de hele schoolloopbaan in combinatieklassen slechts partiële aandacht van 

de leerkracht; 

• kinderen ontberen de mogelijkheid om in wisselende (project)groepjes te leren samenwerken; 

• voor de kinderen is de overgang tussen kleinschalig PO en grootschalig VO enorm groot; 

• de schooldirecteur kan maar een deel van zijn/haar tijd vrijmaken voor managementtaken; 

• uit een klein team van leerkrachten komen minder impulsen dan uit een groter team; 

• 10 weten meer dan 2; 

• er zit betrekkelijk weinig roulatie in het werk van de leerkracht; 

• minder kans op compensatie sterke en zwakke punten bij leerkracht in een klein team; 

• de kleine schoolgebouwen zijn relatief kostbaar, waardoor weinig middelen overblijven voor het 

creëren van uitdagende leeromgevingen. 

 

De opvangmogelijkheden, kinderopvang en peuterspeelzalen, vragen ook om een behoorlijke maat,  

vanwege bedrijfseconomische redenen en vanwege de kwaliteit. In dat kader is de in maart 2010 

verschenen rapportage van de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs (met vertegenwoordigers van 

werkgevers en werknemers) helder: 

‘Schep voor alle kinderen de voordelen van vroege kinderopvang en van integrale 

kindvoorzieningen, zoveel mogelijk op dezelfde locatie. In deze voorziening werken met name de 

partners kinderopvang, onderwijs en welzijn samen om een optimale pedagogische infrastructuur te 

creëren, die ten goede komt aan de arbeidsmarktparticipatie en aan alle 

belanghebbenden: kinderen, ouders, werkgevers en werknemers in de sector. ’. 

Zij wijst er op dat de invulling altijd maatwerk is, waarbij krimpregio’s genoemd worden, maar dat doet niets 

af aan de beschrijving van de ideale situatie. 

 

 

Conclusie is dat vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het onderwijs en  

de haalbaarheid van opvangvoorzieningen een schaalvergroting nodig is. 
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Neveneffecten 

 

Neveneffecten van schaalvergroting zijn de effecten op het vervoer van de kinderen en de leefbaarheid 

van de kernen.  

Op welke wijze dan ook uitgevoerd (zie hieronder), schaalvergroting veroorzaakt dat kinderen gemiddeld 

verder van school komen te wonen. Dit vraagt een extra inspanning van de ouders (of van de gemeente in 

de vorm van schoolbussen of  bijdragen leerling-vervoer). Schoolkinderen op weg naar school of terug 

verlevendigen uiteraard het straatbeeld, als kinderen in de auto of op de fiets naar verder weg worden 

gebracht, valt dit weg. 

 

Het is de vraag of deze, zonder meer erkende, bezwaren opwegen het kwaliteitsargument van het 

onderwijs. Zouden ouders het halen en brengen als onoverkomelijk probleem zien, als ze daarmee hun 

kinderen een betere leeromgeving gunnen? En waar gaat de levendigheid nu eigenlijk over? De kinderen 

zijn buiten schooltijd toch aanwezig, en tijdens schooltijd zijn ze meestal binnen school. 

Verder staat naast de leefbaarheid van de afzonderlijke kernen de leefbaarheid van de regio als geheel. 

Bij schaalvergroting zijn in de regio goede voorzieningen voor de opvang van kinderen goed haalbaar, 

zonder schaalvergroting niet.  Dus zonder schaalvergroting ontberen de kernen hun voorzieningen èn 

ontbeert de regio de voorzieningen omdat nergens een voldoende schaalgrootte bereikt wordt. Met 

schaalvergroting wordt in elk geval de regio als geheel bediend. 

 

5.2   Huisvesting en kosten 

In de vorige paragraaf is de relatie tussen inhoudelijke kwaliteit en maatvoering belicht. Hieronder wordt de 

situatie van de (onderwijs)huisvesting onder de loep genomen vanuit het perspectief van de 

gebouwkwaliteit, gebouwexploitatie en kosten. 

 

Het gebouwenbestand voor basisscholen in de gemeente Loppersum kenmerkt zich naast de kleine 

omvang ook door een tamelijk hoge leeftijd. Een aantal gebouwen heeft in de laatste twee decennia een 

verbouwing of beperkte uitbreiding ondergaan, maar de kern van het schoolgebouw is vaak van 

respectabele leeftijd. De jongste schoolgebouwen zijn ongeveer 30 jaar oud, een middengroep is 50 tot 60 

jaar oud, de oudste hebben een kern die 80 tot 100 jaar oud is. De gemiddelde leeftijd van de 

oorspronkelijke gebouwdelen bedraagt 61 jaar. 

 

Voor schoolgebouwen houden veel gemeenten een exploitatietermijn aan van 40 jaar: daarna vindt in 

principe vervangende nieuwbouw plaats of een levensduurverlengende renovatie (waarmee het gebouw 

weer 20 jaar vooruit kan). In dit licht is te verwachten dat bij handhaving van het huidige gebouwbestand in 

het komende decennium aanmerkelijke investeringen moeten plaatsvinden.  

Daar is gezien de staat en aard van de schoolgebouwen ook alle reden toe. Het reguliere, kleine 

onderhoud is weliswaar redelijk op orde, de Meerjaren OnderhoudsPlannen laten dit ook zien. Maar 

ingrijpende, levensduur verlengende ingrepen zijn in  de MOP’s niet goed zichtbaar. Dat zijn dan ingrepen, 

die maken dat het gebouw technisch en functioneel weer voldoet aan de eisen van de tijd. 

 

Enkele aandachtspunten op een rij: 

• de energieprestatie is slecht: door gebrekkige isolatie is er sprake van hoge stookkosten bij veel 

panden; 

• vrijwel geen enkel schoolgebouw voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de kwaliteit van 

het binnenklimaat: de frisse scholenproblematiek; 



 DHV B.V. 

 

Gemeente Loppersum IHP 2010-2030 versie 2, 4 oktober2010 

BI-RE20101908 - 25 - 

• de meeste schoolgebouwen kennen een opzet die past bij het onderwijs van een halve eeuw 

geleden, het huidige onderwijs kent een veel grotere variëteit in werkvormen dan de klassikale 

werkvorm en vraagt kleine studie-, werk- overlegruimtes, met of zonder ict-voorzieningen; 

• sommige gebouwen vereisen een aanpassing omwille van de brandveiligheid; 

• het kleine onderhoud voor rekening van de schoolbesturen vergt bij kleine, oude 

schoolgebouwen een bovenmatige financiële inspanning van die schoolbesturen, de vergoeding 

die de schoolbesturen ontvangen voor de materiele exploitatie is beslist ontoereikend. 

 

 

Conclusie vanuit het oogpunt van bouwkundige kwaliteit en functionele geschiktheid is dat 

bij handhaving van het huidige gebouwenbestand op afzienbare termijn grote financiële 

inspanningen nodig zijn om de gebouwen te laten voldoen aan de eisen van de tijd. Het is de 

vraag of deze financiële inspanningen bij alle gebouwen gerechtvaardigd zijn, gezien de 

verwachtingen en mogelijkheden voor de toekomst. 

 

 

5.3   Het wenkend perspectief: geïntegreerde kindvoorzieningen 

Het Beleidskader voor de Educatieve Agenda Loppersum (april 2008) noemt als punten met de hoogste 

prioriteit voor de locale educatieve agenda: 

• doorgaande leerlijn; 

• kleine scholenproblematek; 

• brede schoolontwikkeling. 

 

De doelstellingen bij de doorgaande leerlijn zijn het zo vroeg mogelijk signaleren van risicokinderen, het 

instellen van een goed volgsysteem voor 0- tot 4-jarigen en verbetering van peuterspeelzaalwerk door 

vergaande integratie van peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie. Voor de andere 

prioritaire punten worden in het beleidskader (nog) geen doelstellingen uitgewerkt, maar de intentie is 

duidelijk: streven naar kwaliteitsverbetering bij de zorg voor 0- tot 12-jarigen door verbeterde afstemming, 

samenwerking en integratie. 

 

Het is duidelijk dat de locale educatieve agenda inhoudelijke doelstellingen formuleert, waar nog niet als 

vanzelfsprekend conclusies over de huisvestingssituatie uit getrokken kunnen worden. Het is echter 

evident dat een geïntegreerd kindcentrum, waar alle betrokken partijen onder één dak zitten, een enorme 

stimulans kan zijn voor het bereiken van die inhoudelijke doelstellingen. 

 

Een geïntegreerde kindvoorziening is goed voor de kinderen, voor de ouders en voor de medewerkers. 

Peuters kunnen gemakkelijk even gaan neuzen op de “grote school”, als ze daar aan toe zijn. Andersom 

werkt het ook: een schoolkind dat even rust nodig heeft stapt even terug in de veilige omgeving van de 

peuterspeelzaal. In de opvang, de peuterspeelzaal en de basisschool gelden dezelfde regels, bijvoorbeeld 

over hoe je met elkaar omgaat. En het kind profiteert er van dat de juf van de basisschool al helemaal op 

de hoogte is van de “gebruiksaanwijzing” van dat kind, net als de begeleider in de buitenschoolse opvang. 

Voor ouders is een voordeel dat zij de kinderen van verschillende leeftijden naar een en dezelfde plek 

kunnen brengen. Zij zijn er van verzekerd dat opvangbegeleidster ook weet wat er overdag op school 

gebeurt, de zorg voor afstemming ligt bij de medewerkers binnen de kindvoorziening en niet bij de ouders. 

De medewerkers van peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool zijn gezamenlijk bezig met dezelfde 

kinderen in verschillende leeftijdfasen, hebben elkaar nodig en kunnen van elkaar leren: samenwerken is 

leuk! 
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Zo’n grotere, geïntegreerde kindvoorziening biedt ook meer flexibiliteit dan afzonderlijke kleinschaliger 

voorzieningen. Krimp bij (bijvoorbeeld) de school kan worden opgevangen door groei bij de opvang, of er 

kunnen andere functies toegevoegd worden zoals wijkcentrum, medische functies of bibliotheek. Het 

beleid rondom de voorzieningen voor 0- tot 4-jarigen is in beweging, ook de actoren in dit veld zijn in 

beweging. Dit zal ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op de huisvestingsvraag.  

Bij de vormgeving en inrichting van een geïntegreerde kindvoorziening komt men tegen dat de huidige 

wet- en regelgeving de benodigde (bestuurlijke) samenwerking nog in de weg staat. Voor het opruimen 

dan wel omzeilen van deze belemmeringen zal (ook op landelijk niveau) aandacht moeten zijn. 

 

5.4   Over vormen van schaalvergroting 

Fysieke schaalvergroting of nevenvestigingen 

 

Schaalvergroting leidt tot organisatorisch grotere scholen, maar niet noodzakelijk tot grotere gebouwen. 

Twee vormen kunnen worden onderscheiden: 

1. fysieke schaalvergroting, kleine gebouwen afstoten en een enkele andere uitbreiden; 

2. scholen van de bestaande locaties en gebouwen gebruik laten maken, de 

nevenvestigingenvariant. 

 

Toepassing van een schaalvergroting op Loppersum kan volgens diverse scenario’s. De criteria, aan de 

hand waarvan deze scenario’s worden beoordeeld, kunnen worden afgeleid uit de probleemomschrijving:  

• kwaliteit onderwijs; 

• mogelijkheden opvang; 

• externe effecten.  

 

Daarnaast spelen uiteraard de financiële effecten een belangrijke rol, maar die worden vooreerst buiten 

beschouwing gelaten. 
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De twee hoofdvarianten naast elkaar gezet: 

 

variant kwaliteit oplossing voor 

onderwijs 

kwaliteit oplossing voor 

opvang 

neveneffecten 

 

fysieke 

schaal-

vergroting 

positief:  

teamfunctioneren 

geoptimaliseerd, 

voorzieningen op niveau, 

goede groepsgrootte 

positief: 

maatvoering goed, goede 

kansen op inhoudelijke 

afstemming met onderwijs 

groot: 

grotere reistijd, kinderen 

alleen in grotere kernen naar 

school 

 

nevenves-

tigingen 

matig:  

team gesplitst, voorzieningen 

niet verbeterd, goede 

groepsgrootte 

negatief: 

versplintering maakt dat 

vraag ook versplinterd is 

klein: 

soms wel, soms niet grotere 

reistijd, kinderen blijven in 

kernen 

 

 

Plattelandsschool en brede basisschool 

 

De modale basisschool in Nederland heeft 220 kinderen, dit is echter voor Loppersum een onhaalbare 

omvang, tenzij de schaalvergroting drastisch wordt doorgezet.  

Een basisschool staat stevig in de schoenen, is voldoende weerbaar tegen schommelingen in 

leerlingaantallen en kan de kwaliteit goed borgen als er per leeftijdscohort tenminste één volwaardige 

groep aanwezig is. Deze school heeft dan 8 groepen en ongeveer 160 leerlingen. 

De maat van 160 leerlingen maakt het ook goed mogelijk om een peuterspeelzaal en 

kinderopvangvoorzieningen te bieden. We spreken dan van de brede basisschool. 

 

Als alternatief kan gelden  een school met een minimale omvang van vier, redelijk gevulde, groepen. Dit 

betekent tenminste 80 leerlingen. Dit is de plattelandsschool-nieuwe-stijl. 

 

Voor- en nadelen naast elkaar gezet: 

 

variant kwaliteit oplossing voor 

onderwijs 

kwaliteit oplossing voor 

opvang 

neveneffecten 

 

brede 

basis-

school 

positief:  

teamfunctioneren 

geoptimaliseerd, 

voorzieningen op niveau, 

goede groepsgrootte 

positief: 

maatvoering goed, goede 

kansen op inhoudelijke 

afstemming met onderwijs 

groot: 

grotere reistijd, kinderen 

alleen in grotere kernen naar 

school 

 

platte-

lands-

school 

matig:  

teamomvang suboptimaal, 

matige voorzieningen, goede 

groepsgrootte 

negatief: 

maat is te klein voor 

voldoende kwaliteit en 

gezonde economische basis 

Klein/matig: 

soms wel, soms niet grotere 

reistijd 
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5.5   Conclusies  

Los van de situatie in de gemeente Loppersum kunnen de volgende conclusies getrokken worden over 

kwaliteit en maatvoering: 

• voor het bereiken van voldoende kwaliteit voor het onderwijs moet een basisschool voldoende 

maat hebben; 

• voor het kunnen verzorgen van dienstverlening door peuterspeelzalen en kinderopvang is ook 

voldoende maat nodig; 

• peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs moeten telkens op één locatie (één adres) 

gecombineerd worden, zodat een geïntegreerd aanbod ontstaat voor de kinderen; 

• fysieke schaalvergroting levert oplossingen met meer kwaliteit dan werken met nevenvestigingen; 

• de brede basisschool van circa 160 leerlingen op school levert oplossingen met meer kwaliteit 

dan de plattelandsschool van circa 80 leerlingen op school. 

 

De situatie van de huisvesting in Loppersum in ogenschouw nemend kan gesteld worden dat: 

• veel schoolgebouwen (afgezien van recente uitbreidingen) een tamelijk hoge leeftijd hebben; 

• er grote inspanningen nodig zullen zijn om de bestaande gebouwen te laten voldoen aan de 

eisen van de tijd voor binnenklimaat, energieprestatie en functionele kwaliteit; 

• vanuit de optiek van vervangende nieuwbouw na 40 jaar exploitatie danwel ingrijpende 

levensduurverlengende renovatie het komende decennium grote financiële inspanningen nodig 

zijn. 
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6  SCENARIO’S VOOR LOPPERSUM 

6.1   Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft scenario’s voor de huisvesting van maatschappelijke voorzieningen voor 0 tot 12-

jarigen in de gemeente. Vanuit de overwegingen uit het vorige hoofdstuk  is het streven gericht op brede 

basisscholen van voldoende omvang, met een fysieke concentratie van voorzieningen zoals onderwijs, 

peuterspeelzaal en kinderopvang.  

 

Parameter voor de te verwachten aantallen leerlingen op de basisscholen is de leerlingprognose, de 

ijkjaren zijn 2020 en 2027; 2027 is het laatste jaar waarvoor prognosegegevens beschikbaar zijn. De 

scenario’s zijn ontwikkeld door eerst de leerlingaantallen van 2020 en 2027 in beschouwing te nemen. 

Daarna worden de concrete mogelijkheden voor de huisvesting onderzocht. 

 

De Prof. B. Holwerdaschool neemt in zoverre een bijzondere positie in, dat zij onderwijs verzorgt voor 

kinderen uit de hele gemeente, los van de in de prognose gehanteerde voedingsgebieden. 

 

Schaalvergroting met het oogmerk om kwaliteit te verbeteren betekent, dat veel van de huidige 

basisscholen moeten fuseren. Daarbij kan er sprake zijn van fusie van scholen binnen het eigen bestuur of 

van intensieve samenwerking van openbare en christelijke scholen. Voor beide typen zijn hieronder 

scenario’s ontwikkeld. 

 

In onderstaande scenario’s komt geen nulscenario (= niets doen) voor. De hierboven geschetste 

problematiek vraagt dringend om oplossingen. Uit financieel oogpunt is een zo sterk mogelijke 

schaalvergroting gewenst. Bekostiging is afgestemd op de mediane school, die telt 222 leerlingen. Ook na 

fusie zullen de scholen soms onder deze maat blijven, dus dan blijft de bekostiging nog steeds een 

probleem. 

 

De hieronder genoemde leerlingaantallen per nieuwe school zijn afgerond op een vijfvoud. De 

prognosecijfers geven meer precieze aantallen, maar deze prognoses zijn niet meer dan een uit de 

demografie ontwikkelde inschatting. Een andere, mogelijk belangrijkere, factor is de onzekerheid over het 

keuzegedrag van ouders bij een geheel nieuw samenstel van scholen en opvang/psz-voorzieningen. 

In de scenario’s hieronder is verondersteld dat leerlingen die in hun eigen kern niet meer naar school 

kunnen, naar de dichtstbijzijnde brede basisschool zullen gaan. 

 

6.2   Prof. B. Holwerdaschool 

De Prof. B. Holwerdaschool ressorteert onder VGPONN en bedient een welgedefinieerde doelgroep van 

kinderen van gereformeerde gezindte. Het VGPONN streeft naar behoud van zoveel mogelijk van haar 

scholen, om haar specifieke doelgroep overal te kunnen bedienen. Het VGPONN geeft aan bereid te zijn 

tot participatie in brede schoolverband waarbij scholen van Christelijke denominatie of openbare scholen 

betrokken zijn, met dan wél de identiteit van de vereniging gewaarborgd blijft. 

Het VGPONN is voorstander van onderzoek naar de mogelijkheden om een deel van haar, veel te ruime, 

gebouw in Middelstum te benutten voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk of een bibliotheekfunctie. 

Deze aanvullende voorzieningen zijn in haar ogen breed toegankelijk, er ligt daar geen relatie met de 

denominatie van de school. 

 



 DHV B.V. 

 

Gemeente Loppersum IHP 2010-2030 versie 2, 4 oktober2010 

BI-RE20101908 - 30 - 

In de ontwikkeling van scenario’s voor de basisscholen blijft de Prof. B. Holwerdaschool buiten 

beschouwing. 

 

6.3   Scenario’s schaalvergroting zonder bestuurlijke samenwerking 

Voor het eerste scenario geldt als uitgangspunt dat fusie van basisscholen uitsluitend plaatsvindt binnen 

enerzijds het Openbaar Onderwijs en anderzijds het Christelijk Onderwijs. 

 

6.3.1  Scenariobeschrijving 

Openbaar Onderwijs ( Stichting Marenland) 

 

Volgens de prognoses telt het openbaar onderwijs in 2020 circa 441 kinderen en in 2027 circa 387 

kinderen. Afgezet tegen de voorkeursmaat van 160 kinderen per school is er dan sprake van 2 tot 3 brede 

basisscholen. 

 

Kijkend naar de spreiding van kinderen over de gemeente, zou in geval van twee brede scholen vestiging 

moeten plaatsvinden in Loppersum en Middelstum. Kinderen uit Stedum zouden dan opgevangen moeten 

worden in Middelstum (hoewel Loppersum dichterbij ligt), kinderen uit de omgeving Wirdum, Zeerijp, 

Eenum, ’t Zandt komen in Loppersum terecht. Om de school in Middelstum voldoende vol te krijgen, zal 

waarschijnlijk regulering van aanmeldingen uit Stedum moeten plaatsvinden. 

 

Dan ontstaan nieuwe scholen met de volgende geschatte aantallen: 

 

scenario 1a: twee openbare basisscholen  

vestigingsplaats leerlingen 2020 leerlingen 2027 

Middelstum 155 130 

Loppersum 285 245 

 

Als gekozen wordt voor drie brede openbare scholen, is er ook een vestiging Oost. Kinderen uit de 

omgeving Zeerijp, Eenum, ’t Zandt gaan naar deze basisschool: 

 

scenario 1b: drie openbare basisscholen  

vestigingsplaats leerlingen 2020 leerlingen 2027 

Middelstum 155 130 

Loppersum 130 120 

Oost 150 135 

  

 

Christelijk Basisonderwijs (Noordkwartier) 

 

Het Christelijk basisonderwijs telt in 2020 circa 356 leerlingen en in 2027 circa 304 leerlingen.  

Concentratie tot twee brede christelijke basisscholen is de enige oplossing, die leidt tot de beoogde 

omvang. Voor de hand liggende plaatsen van vestiging zijn dan, gezien de spreiding van leerlingen, 

Loppersum en Middelstum. Kinderen uit Stedum zouden dan opgevangen moeten worden in Middelstum, 

kinderen uit de omgeving Wirdum, Zeerijp, Eenum, ’t Zandt komen in Loppersum terecht. Om de school in 

Middelstum voldoende vol te krijgen, zal waarschijnlijk regulering van aanmeldingen uit Stedum moeten 

plaatsvinden. 
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Dat geeft het volgende overzicht: 

 

scenario 1a en b: twee christelijke basisscholen  

vestigingsplaats leerlingen 2020 leerlingen 2027 

Middelstum 140 115 

Loppersum 220 190 

 

 

Samengevat 

 

scenario 1a: vier brede basisscholen, fusie binnen OBS en binnen CBS 

vestigingsplaats leerlingen 2020 leerlingen 2027 

OBS Middelstum 155 130 

OBS Loppersum 285 245 

CBS Middelstum 140 115 

CBS Loppersum 220 190 

 

scenario 1b: vijf brede basisscholen, fusie binnen OBS en binnen CBS 

vestigingsplaats leerlingen 2020 leerlingen 2027 

OBS Middelstum 155 130 

OBS Loppersum 130 120 

OBS Oost 150 135 

CBS Middelstum 140 115 

CBS Loppersum 220 190 

 

 

6.3.2  Beoordeling inhoudelijke kwaliteit scenario 1a en 1b 

Scenario 1a leidt tot concentratie van de voorzieningen in Middelstum en Loppersum. De meerwaarde zit 

in een heldere denominatie. Nadeel van dit scenario is de omvang van beide scholen in Middelstum: op de 

langere termijn raakt de omvang ver verwijderd van de minimale omvang van een brede basisschool.  

In 2020 is sprake van voldoende omvang om bij elk van de brede basisscholen te voorzien in 

peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, zodat een doorlopende pedagogische leerlijn gerealiseerd kan 

worden. In 2027 is dat mogelijk niet meer het geval. 

 

Scenario 1b heeft als voordeel boven scenario 1a de nabijheid van een brede basisschool voor de 

inwoners in het oostelijke deel van de gemeente.  De bezwaren van de maatvoering op termijn in 

Middelstum blijven bestaan. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke verkleining van de OBS 

Loppersum. In scenario 1b zijn uiteindelijk vier van de vijf brede basisscholen te klein. Dit heeft zijn ook 

zijn weerslag op de haalbaarheid van peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. 

 

6.4   Scenario’s schaalvergroting met bestuurlijke samenwerking  

De bereidheid van de schoolbesturen Noordkwartier en Marenland om te komen tot organisatorische en 

inhoudelijke samenwerking opent mogelijkheden voor nieuwe brede scholen waarin het openbaar en 

christelijk onderwijs opgaan. Het gaat dan om intensieve samenwerking: alle kinderen komen in een klas 
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die bij de leeftijdsgroep hoort; alleen als er sprake is van levensbeschouwend onderwijs is er nog sprake 

van deelgroepen. 

 

Om te komen tot scenario’s is dan de ontwikkeling van de gehele populatie kinderen (excl. de doelgroep 

die de Holwerdaschool bedient) van belang. 

In 2020 zijn in het openbaar en christelijk onderwijs samen circa 797 leerlingen aanwezig; in 2027 

bedraagt dit aantal 691. Dit leidt tot vier à vijf brede basisscholen. 

 

Als de leerlingprognose in detail bekeken wordt, kan gesteld worden: 

• Middelstum heeft tot 2027 voldoende leerlingen voor een brede basisschool van 160 leerlingen; 

• Wirdum/Garrelsweer heeft onvoldoende leerlingen voor een brede basisschool van 160 

leerlingen; 

• Oost omvat ’t Zand, Oostwijtwerd, Eenum, Leermens en Zeerijp; in dit deel van de gemeente zijn 

op zichzelf voldoende leerlingen voor één brede basisschool, maar het is de vraag of ouders niet 

gaan kiezen voor scholen in Appingedam. Veronderstelling is dat dit vooralsnog niet gebeurt; 

• Loppersum kan twee basisscholen van voldoende formaat behouden, als de instroom vanuit 

Wirdum cs. en Westeremden/Garsthuizen wordt meegenomen; 

• Stedum heeft onvoldoende leerlingen voor een eigen brede basisschool, wel voor een 

plattelandsschool van 80 leerlingen. Als er geen basisschool meer in Stedum zou zijn, dan is nu 

de veronderstelling dat deze leerlingen in Loppersum opgevangen worden. 

 

6.4.1  Scenariobeschrijving 

Scenario 2: vier brede basisscholen met hybride denominatie 

 

Vier brede basisscholen met voldoende stevigheid kunnen, gezien de leerlingverdeling over de gemeente, 

worden gepositioneerd in Middelstum, twee in Loppersum en één in Oost. Dan ontstaat het volgende 

beeld: 

 

scenario 2: vier brede basisscholen, samenwerking tussen OBS en CBS in 

Middelstum 

vestigingsplaats leerlingen 2020 leerlingen 2027 

Middelstum 195 160 

OBS Loppersum 170 160 

CBS Loppersum 250 215 

OBS Oost 170 155 
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Scenario 3: vier brede basisscholen met hybride denominatie en een plattelandsschool in Stedum 

 

Stedum kan geen brede basisschool vullen, maar een samenwerkingsschool van het type 

plattelandsschool houdt wel tot tenminste 2027 stand. De brede basisscholen in Loppersum blijven dan 

kleiner. De school in Stedum zou dan de vijfde school zijn: 

 

scenario 3: vier brede basisscholen, samenwerking tussen OBS en CBS in 

Middelstum, en daarnaast een plattelandsschool in Stedum 

vestigingsplaats leerlingen 2020 leerlingen 2027 

Middelstum 195 160 

OBS Loppersum 130 120 

CBS Loppersum 200 170 

Stedum 100 85 

OBS Oost 170 155 

 

 

Scenario 4: drie grotere brede basisscholen met hybride denominatie 

 

In de scenario’s 2 en 3 is sprake van een brede basisschool in het oostelijke deel van de gemeente. Daar 

is sprake van een groot aantal kleine kernen. Dat werpt de vraag op waar dan zo’n brede basisschool 

moet worden gesitueerd. Het lijkt niet onaannemelijk, dat bij elke keuze een aanmerkelijk deel van de 

ouders gaat kiezen voor Loppersum (of Appingedam).  Dit is aanleiding voor scenario 4, waarbij de 

schaalvergroting het verste is doorgetrokken.  

 

scenario 4: drie brede basisscholen, samenwerking tussen OBS en CBS in 

Middelstum 

Vestigingsplaats leerlingen 2020 leerlingen 2027 

Middelstum 195 160 

OBS Loppersum 340 315 

CBS Loppersum 250 215 

 

Leerlingenvervoer 

Concentratie en schaalvergroting betekent dat in een aantal dorpen straks geen Basisonderwijs meer 

aanwezig zal zijn en dat voor de kinderen uit deze dorpen leerlingenvervoer georganiseerd moet gaan 

worden. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de scenario's (zie volgende paragraaf) is ervan uitgegaan 

dat aan deze randvoorwaarde voldaan is. Tevens is er van uitgegaan dat het voor de kwaliteit van de 

scenario's niet uitmaakt over welke afstanden de leerlingen vervoerd zullen gaan worden. 

 

6.4.2  Beoordeling inhoudelijke kwaliteit scenario’s 2, 3 en 4 

Scenario 2 met vier brede basisscholen die goed verspreid zijn over de gemeente, biedt een goede 

oplossing voor de geschetste problematiek. De vier brede scholen blijven ook op termijn van voldoende 

omvang om de kwaliteit van het onderwijs zeker te stellen en biedt voldoende grondslag voor het in stand 

houden van voorzieningen voor peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. 

In Loppersum blijft sprake van een OBS- en een CBS-school, in Oost is na fusie van de scholen in ’t Zand, 

Zeerijp, Leermens en omgeving sprake van een openbare school. De enige CBS-school in dit deel van de 

gemeente (De Wegwijzer) sluit binnenkort haar poorten. Daarmee steunt scenario 2 wel op de bereidheid 
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tot intensieve samenwerking van de betrokken schoolbesturen, maar is feitelijk alleen in Middelstum 

sprake van zo’n samenwerking. 

 

In scenario 3 is sprake van verdunning van leerlingen over Loppersum en Stedum. In Stedum ontstaat een 

basisschool van onvoldoende maat om een breed voorzieningenpakket met voldoende kwaliteit te leveren, 

daarnaast worden beide brede basisscholen in Loppersum kleiner, met name de OBS zakt onder de 

beoogde omvang, met mogelijk gevolgen voor de haalbaarheid van peuterspeelzaal en buitenschoolse 

opvang. 

 

Scenario 4 levert de meest krachtige brede scholen op, dit scenario leidt tot eenzelfde concentratie van 

voorzieningen als scenario 1a. 

 

6.5   Uitwerking huisvesting 

6.5.1  Uitgangspunten 

Brede basisscholen vragen om huisvesting, die alle groepen uit het onderwijs samenbrengt met elkaar en 

met de peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Er moet dus echt sprake zijn van een fysieke 

concentratie van de voorzieningen. 

 

Vervangende nieuwbouw op een geschikte plaats leidt tot kwaliteitsrijke oplossingen, maar brengt hoge 

investeringen met zich mee, gecombineerd met grote afschrijvingen op de bestaande gebouwen. Daarom 

is gezocht naar oplossingen, waarbij telkens de huisvesting van één school als uitgangspunt is genomen. 

Dat schoolgebouw zou dan uitgebreid moeten worden met onderwijsruimten om de extra leerlingen en 

groepen te accommoderen en moet uitgebreid worden met ruimten voor peuterspeelzaal en kinderopvang. 

 

Vervolgens is bij de keuze van de uit te breiden school, afgezien van financiële aspecten, van belang: 

• voldoende terrein om uitbreiding te realiseren; 

• kwaliteit van het uit te breiden schoolgebouw cq de kosten om dit gebouw kwalitatief op peil te 

krijgen; 

• ligging. 

Is de kwaliteit van het uit te breiden gebouw zo matig dat de kosten om dit kwalitatief op peil te krijgen te 

hoog zullen uitpakken, dan is de eerstvolgende optie te onderzoeken of vervangende nieuwbouw (en dan 

groter) op de huidige locatie haalbaar is. Voordeel is dan dat meteen het hele gebouw optimaal 

onderhoudsarm en energiezuinig uitgevoerd kan worden. 

 

 

6.5.2  Scenario’s en huisvesting 

In alle scenario’s komen brede basisscholen in Middelstum en Loppersum, hoewel de beoogde omvang 

per scenario aanmerkelijk kan verschillen. 

Voorts is in scenario 1b, 2 en 3 sprake van een brede basisschool in Oost. 

Tenslotte is in scenario 3 sprake van een nieuwe school van beperkte omvang in Stedum. 

 

Middelstum 

 

In Middelstum zijn aanwezig de Prof. B. Holwerdaschool, OBS De Wilster en CBS Wicher Zitsema. 
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Het gebouw van de Holwerdaschool is te groot, van alleszins redelijke staat en beidt mogelijkheden voor 

een peuterspeelzaal en/of opvangvoorzieningen. Onderzocht moet worden of er in Middelstum en 

omgeving voldoende belangstelling is voor peuterspeelzalen en/of opvangvoorzieningen bij zowel de 

Holwerdaschool als bij een nieuwe samenwerkingsschool. Zo niet, dan is de afweging waar dan deze 

maatschappelijke voorzieningen komen. Plaatsing bij een grotere samenwerkingsschool doet het meest 

recht aan het idee van een geïntegreerde voorziening. 

 

In de scenario’s 1a en 1b komt er zowel een brede OBS-school als een brede CBS-school in Middelstum. 

Consequentie is dan dat zowel De Wilster als Wicher Zitsema uitgebreid moeten worden.  

 

In scenario’s 2, 3 en 4 is sprake van één brede basisschool in Middelstum. De Wilster heeft de hoogste 

gebouwkwaliteit  en is onlangs nog uitgebreid en verbouwd, maar beschikt niet over veel 

uitbreidingsruimte. Als dit niet opgelost kan worden, moet uitbreiding van Wicher Zitsema onderzocht 

worden, of algehele vervangende nieuwbouw. 

 

Met betrekking tot de gymaccommodatie: er zijn twee gymzalen in Middelstum aanwezig, dit is een 

toereikende voorziening. Te overwegen is, gezien de staat en leeftijd van deze gymzalen, om op termijn 

een nieuwe zaal te bouwen ter vervanging van beide bestaande zalen. Zeker als sprake is van algehele 

vervangende nieuwbouw van de scholen, ligt het voor de hand de gymaccommodatie meteen mee te 

nemen. 

 

Loppersum 

 

In Loppersum zijn aanwezig de OBS Pr. Beatrix (met peuterspeelzaal en opvang) en CBS De Roemte. In 

alle scenario’s is sprake van uitbreiding van beide scholen, wat vooral voor De Roemte problemen 

oplevert. Nader onderzoek moet uitwijzen of en hoe dit opgelost kan worden. Wellicht is vervangende 

nieuwbouw op een andere plaats onoverkomelijk. 

 

In Loppersum is goede sportaccommodatie aanwezig in de vorm van de Boshal. Deze wordt al gebruikt 

door alle scholen, die bij concentratie in de kern Loppersum betrokken zijn. Hier zijn dan ook geen 

problemen te verwachten. 

 

Oost 

 

In de voedingsgebieden ’t Zand, Zeerijp, Leermens en omgeving zijn aanwezig de openbare basisscholen 

De Zandplaat, Wilgenstee en Dieftil. De CBS De Wegwijzer wordt gesloten. 

 

In de scenario’s 1b,  2 en 3 is er sprake van een nieuwe brede basisschool. Probleem in het oostelijk deel 

van de gemeente is de verspreiding van de kernen en de nabijheid van Appingedam. De plaats van 

vestiging zal belangrijk zijn voor de kans op succes. De Wilgenstee is het meest recente gebouw, maar 

beschikt over weinig uitbreidingsmogelijkheden. Die mogelijkheden zijn er wel bij De Zandplaat, waar het 

naastliggende gebouw van CBS De Wegwijzer gebruikt zou kunnen worden voor de uitbreiding. Effect van 

deze locatie is wellicht dat voor ouders in Leermens,  Oosterwijtwerd en Eenum scholen in Appingedam 

aantrekkelijker worden. 

 

In Oost zijn per 2010 twee gymzalen in gebruik: de gymzaal in ’t Zandt en de gymzaal in Zeerijp. In de 

scenario’s 1b, 2 en 3 blijft er een brede basisschool in Oost aanwezig. Afhankelijk van de vestigingsplaats 

blijft een van de twee zalen nodig, de andere is dan niet meer nodig voor onderwijsdoeleinden. 
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De gymzaal van Zeerijp heeft verreweg de slechtste onderhoudsstaat. Bij integrale nieuwbouw van een 

nieuwe basisschool in Zeerijp ligt het voor de hand ook de gymzaal in de ontwikkeling mee te nemen. 

In de scenario’s 1a en 4 is er geen brede basisschool meer in Oost. De gymbehoefte vanuit het onderwijs 

vervalt dan helemaal en moet worden opgevangen door de Boshal in Loppersum. 

 

Stedum 

 

In Stedum zijn de basisscholen OBS De Bongerd en CBS Crangeborg aanwezig. 

 

In scenario 3 is er sprake van een samenwerking tussen beide scholen. Gezien de staat van de gebouwen 

komt De Bongerd het eerst in aanmerking voor uitbreiding. Het terrein levert echter problemen op.  

 

In alle scenario’s behalve scenario 3 zal in de toekomst de gymzaal in Stedum niet meer nodig zijn voor 

het onderwijs. 

 

6.6   Scenario’s en financiën 

De investeringen, betrokken bij de realisatie van een scenario, laten zich pas goed in beeld brengen als na 

de principebesluitvorming, waar dit IHP een handvat voor is, aanvullende haalbaarheidsonderzoeken 

worden uitgevoerd. Dit is ook beschreven in 1.3 . 

Eerst dient te worden vastgesteld welk scenario of welke scenario’s voor nadere uitwerking in aanmerking 

komen. Vervolgens moeten die haalbaarheidsonderzoeken antwoorden geven op vragen over 

uitbreidingsmogelijkheden en/of locaties voor nieuwbouw. 

Bij elk van de scenario’s 1a, 1b, 2, 3 of 4 liggen nog verschillende opties open voor de huisvesting van 

brede basisscholen. Een raming van de benodigde investeringen is pas mogelijk in die 

haalbaarheidsonderzoeken. 

 

Een indicatie van kostenniveau is echter wel te geven, in € /m
2
 . De prijs per m

2
  is altijd afhankelijk van de 

omvang. Daarom zijn in de volgende tabel bandbreedtes aangegeven. Het betreft indicatieve cijfers voor 

investeringsramingen, prijspeil januari 2010, excl. grondkosten en excl. rentekosten, incl. BTW. 

 

ingreep investeringsraming, indicatie in € /m
2
 

nieuwbouw op een vrijliggende locatie, omvang 

nieuwbouw 1100 tot 2000 m
2
  

1775 tot 1850 

renovatie om een bestaand gebouw bouwkundig en 

functioneel geschikt te maken voor uitbreiding, 

omvang 400 tot 1000 m
2
  

600 tot 675 

uitbreiding van bestaand schoolgebouw, omvang 

uitbreiding 400 tot 1200 m
2
  

1900 tot 2000 

 

Naast de investeringskosten voor nieuwbouw, dan wel renovatie en uitbreiding zijn er nog additionele 

kosten met betrekking tot: 

• grondverwerving; 

• afschrijving boekwaarden van gebouwen die verlaten worden; 

• eventueel sloopkosten van gebouwen die verlaten worden; 

• verhuizing; 

• eventuele tijdelijke huisvesting; 

• financiering. 
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Voorts stijgen de kosten van leerlingvervoer. 

 

Aan de andere kant zijn er ook opbrengsten: 

• verkoop van verlaten schoolgebouwen of van de grond; 

• vermindering onderhoudslasten omdat enkele nieuwe gebouwen samen minder onderhoud 

vragen dan het samenstel van kleine, oude schoolgebouwen; 

• veel van de kleine schoolgebouwen hebben een leeftijd, waarbij vervangende nieuwbouw op een 

gegeven moment onvermijdelijk is. Met de realisatie van grote brede scholen wordt kleinschalige 

vervangende nieuwbouw vermeden. 
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Voorbeeld: indicatie investeringskosten scenario 2 

 

Als voorbeeld worden hieronder de investeringskosten, dus de zonder additionele kosten, uitgewerkt voor 

scenario 2: vier brede basisscholen, met intensieve samenwerking tussen OBS en CBS in Middelstum, 

brede OBS Loppersum, brede CBS Loppersum, brede OBS Oost. 

 

plaats variant indicatie 

investeringsraming, 

excl. additionele 

kosten, incl. BTW, 

prijspeil jan 2010, 

in mln. € 

 

vervangende nieuwbouw, ca 1300 m
2
  2,3 of 

uitbreiding Wilster, 7 groepslokalen aanwezig, moeten er 8 

worden + psz & bso, slechts beperkte renovatie nodig ivm 

goede staat gebouw, uitbreiding ca. 260 m
2
  

0,8 

of 

Middelstum 

uitbreiding Wicher Zitsema, 7 groepslokalen aanwezig, 

moeten er 8 worden + psz & bso, renovatie nodig (1000 

m
2
 ), uitbreiding ca 260 m

2
  

1,2 

 

 

vervangende nieuwbouw Beatrix, ca. 1160 m
2
  2,1 of Loppersum 

OBS uitbreiding Beatrix, 4 groepslokalen aanwezig, moeten er 7 

worden, psz & bso reeds aanwezig, renovatie nodig (800 

m
2
 ), uitbreiding ca. 350 m

2
  

1,2 

 

 

vervangende nieuwbouw Roemte, ca. 1500 m
2
  2,7 of Loppersum 

CBS uitbreiding Roemte, 8 groepslokalen aanwezig, moeten er 

10 worden + psz & bso, renovatie nodig (1100 m
2
 ), 

uitbreiding ca. 260 m
2
  

1,2 

 

 

vervangende nieuwbouw, ca. 1160 m
2
  2,1 of 

uitbreiding Zandplaat met ingebruikname Wegwijzer, 3+3 

groepslokalen aanwezig, moeten er 7 worden + psz & bso, 

renovatie nodig (960 m
2
 ), uitbreiding ca. 260 m

2
  

1,1 

of 

OBS Oost 

uitbreiding Wilgenstee, 3 groepslokalen aanwezig, moeten 

er 7 worden + psz & bso, slechts beperkte renovatie nodig 

ivm goede staat gebouw, uitbreiding ca. 600 m
2
  

1,2 
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7  VOORKEURSSCENARIO SCHOOLBESTUREN 

7.1   Overwegingen vooraf 

De scenario’s vragen in meer of minder mate fusie tussen OBS-scholen onderling en CBS-scholen 

onderling dan wel intensieve samenwerking tussen OBS- en CBS-scholen. Voor de betrokken 

schoolbesturen vraagt dit een nieuwe positiebepaling, strategische keuzes. Het gaat over veel meer dan 

alleen de huisvesting. Tal van vragen moeten een antwoord krijgen: is er binnen een geïntegreerde 

kindvoorziening sprake van gecombineerde klassen? Is er sprake van een geïntegreerd team? Hoe zit het 

met de financiën tbv de post materiele instandhouding?  Hoe zit het met aansturing en met de 

communicatie naar buiten? 

 

Het is daarom aan de schoolbesturen om principe-uitspraken te doen over aard en omvang van 

toekomstige samenwerking. De peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang zijn ook betrokken partners; 

zij hebben uitgesproken dat zij volgend zijn op het onderwijs. De schoolbesturen zijn dus het eerst aan zet. 

 

 

7.2  Voorkeursscenario 

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat bij de ontwikkeling van een toekomstvisie niet zozeer de 

mogelijkheden maar de doelstellingen richtinggevend moeten zijn. En over die doelstellingen bestaat ook 

eenstemmigheid: het gaat om een breed aanbod van voorzieningen (onderwijs, psz  en opvang) van 

voldoende schaalgrootte om kwaliteit te kunnen bieden en een in bedrijfseconomisch opzicht duurzame, 

levensvatbare oplossing te creëren. 

 

Logische consequentie is dat er dan sprake is van een kleiner aantal voorzieningen. De Stichting 

Peuterspeelzalen merkt op dat ouders ook nu al een keuze lijken te maken:  vrijwel alle aanmeldingen 

komen op de vier belangrijkste locaties binnen. 

Men verwacht dat de grotere reisafstanden voor de meeste ouders niet bezwaarlijk zijn, en zeker opwegen 

tegen de kwaliteitsvoordelen.   

 

Men benadrukt, dat ouders zich voor de keuze van plaatsing van hun kinderen op de peuterspeelzaal, de 

opvang of de school, weinig gelegen laten liggen aan de gemeentegrenzen. Daarom moet naast de 

visieontwikkeling op gemeenteniveau ook een slag moet worden gemaakt op regionaal niveau. 

 

Dat bepaalde gebouwen mogelijk een monumentale waarde hebben, wordt niet ontkend. Het mag echter 

niet zo zijn dat we met onderwijsgelden een monument instand houden. Als we gebouwen om hun 

monumentale waarde instand willen houden moeten er extra middelen anders dan onderwijsgelden 

beschikbaar worden gesteld. 

 

Verregaande samenwerking tussen de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier is een reële optie. 

Daarom staan in principe alle opties open. De schoolbesturen zijn nog niet toe aan een definitie afweging, 

daar is meer tijd voor nodig. Enerzijds vraagt men zich af wat de positie moet worden voor Stedum en 

Garrelsweer/Wirdum, anderzijds gaan de gedachten mogelijk naar een scenario 4+, waarbij in de kom 

Loppersum slechts één geïntegreerde kindvoorziening komt, als consequente oplossing voor de 

krimpproblematiek die ook op de langere termijn houdbaar is.  
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De schoolbesturen geven daarbij aan dat als kwalitatief goed onderwijs en opvang de inzet is, dat dan de 

huisvesting daar optimaal op afgestemd moet worden. Uitbreiding en renovatie van bestaande gebouwen 

is in verhouding duur en brengt dan een groot aantal beperkingen met zich mee. 

 

Alle betrokkenen pleiten voor een heldree procesregie door de gemeente. 
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BIJLAGE 1 Wetgeving 

Wet Primair Onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) 

De gemeente is conform de WO, artikel 92, lid 1 b verantwoordelijk voor de volgende voorzieningen in en 

aan het gebouw. Het gaat daarbij om: 

• aanpassingen met uitzondering van het aanbrengen van een invalidentoilet en het toegankelijk 

maken van een gebouw voor gehandicapten, en 

• vervanging binnenkozijnen en binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk, algehele vervanging 

radiatoren, convectoren en leidingen voor de centrale verwarming, alsmede onderhoud aan de 

buitenzijde van het gebouw met uitzondering van het buitenschilderwerk; 

• herstel van constructiefouten aan het gebouw, alsmede herstel en vervanging in verband met 

schade aan gebouw, onderwijsleerpakketten en meubilair in geval van bijzondere 

omstandigheden. 

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor alle overige en in dit artikel niet genoemde voorzieningen in de 

sfeer van onderhoud en beheer van het gebouw. 

 

Voorziening Onderhoud in het primair onderwijs 

In het primair onderwijs komt het onderhoud voor een deel voor rekening van de gemeente en 

voor het resterende deel voor rekening van de schoolbesturen (die daarvoor van Rijkswege 

bekostigd worden). Het deel voor rekening van de gemeente is in de verordening beschreven al 

‘voorziening onderhoud’. 

 

De voorziening onderhoud bestaat uit:  

a. onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw voorzover omschreven in het overzicht 

'onderhoud primair onderwijs';  

b. (algehele) vervanging van binnenkozijnen en binnendeuren (inclusief hang- en sluitwerk);  

c. algehele vervanging van radiatoren, convectoren en leidingen voor centrale verwarming.  
 

De noodzaak van onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of een 

gedeelte daarvan ten minste in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige opname 

terwijl regulier onderhoud door het bevoegd gezag niet langer volstaat.  

 

Overzicht ‘onderhoud primair onderwijs’: 

� Vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten; 

� Vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging; 

� Vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders; 

� Vervangen brandtrap; 

� Vervangen erfscheiding; 

� Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein; 

� Vervangen binnenkozijnen inclusief hang- en sluitwerk (renovatieactiviteit); 

� Vervangen buitenkozijnen inclusief hang- en sluitwerk (renovatieactiviteit); 

� Vervangen radiatoren, convectoren, leidingen (renovatieactiviteit);  

� Vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten;  

� Vervangen boeiboorden.  
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BIJLAGE 2 Basisgegevens scholen 
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onderwijs 

naam school OBS Wirdumerdraaischool 

bestuur Stichting Marenland 

# lln 1-10-2009 53 gewichtensom 0 

aantal groepen 3 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie optimale ontplooiingskansen bieden voor een complete ontwikkeling voor 4-12 jaar. 

Ruimte in- en om de school 

ondersteunende 

medewerkers 

intern begeleider, conciërge 

kinderopvang, sport kinderopvang nog niet, wel gewenst met Kids2b. Verder samenwerking met IVAK. 

overige opm passend onderwijs: huisvestingsvraag afhankelijk van breedte zorg 

gebouw(en) 

adres(sen) Stadsweg 6          9917 PW  Wirdum 

bvo 1143 incl zolder bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1028 

bouwjaar 1939 – 1968 - 2000 

in gebruik door 

anderen 

ja, zorgkantoor en stagebureau 

 

ruimten (1) leslokalen 4 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) computerruimte, RT-ruimte, pantry, directiekamer, teamkamer, conciërge 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nee, wel inbreiding met BSO voorziening 

speelterrein voldoet, geen knelpunten 

gymnastiek ’s Ochtends gymmen in Boshal, voorkeur om ’s middags te gymmen 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

geen opmerkingen 

structuur gebouw geen opmerkingen 

toegankelijkheid goede toegankelijkheid 

veiligheid binnen in orde 

bouwkundige staat op zich voldoende, het dak met de overstekken blijft een aandachtspunt voor het 

onderhoud. De omvang van het gebouw is staat niet in verhouding tot de 

mogelijkheden binnen het gebouw 

exploitatie lastig, zie vorig punt 

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid bij in- en uitgaan van de school is het erg krap rond de parkeerplaatsen, met name 

ook voor ander (doorgaand) verkeer 

overige opm knelpunt: luchtkwaliteit 
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onderwijs 

naam school OBS Prinses Beatrixschool (hoofdvestiging) 

bestuur Stichting Marenland 

# lln 1-10-2009 73 gewichtensom 0 

aantal groepen 4 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie  

ondersteunende 

medewerkers 

intern begeleider, conciërge 

kinderopvang, sport samenwerking met Kids2b en peuterspeelzaal. Overleg over gebruik ruimten, 

vraagt aandacht in verband met opslag, toegankelijkheid, veiligheid. 

overige opm samenwerking met IVAK 

gebouw(en) 

adres(sen) Pomonaweg 44    Loppersum 

bvo 812 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 812 

bouwjaar 1956 - 1995 

in gebruik door 

anderen 

naast 812 m2 gebruikt Kids2b en peuterspeelzaal een aangrenzend deel van het 

totale gebouw. 

ruimten (1) leslokalen 4 speellokaal 1 handvaardigh  

ruimten (2) 2* RT, mediatheek, gemeenschapsruimte, pantry, directiekamer 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nee 

speelterrein in orde 

gymnastiek in de Boshal 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

voldoende toegerust voor de moderne tijd 

structuur gebouw gebouw ouderwets van opzet 

toegankelijkheid goed 

veiligheid binnen goed 

bouwkundige staat matige staat 

exploitatie geen bijzonderheden 

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid geen problemen 

overige opm attentie luchtkwaliteit 
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onderwijs 

naam school OBS De Wilster 

bestuur Stichting Marenland 

# lln 1-10-2009 150 gewichtensom 0 

aantal groepen 6 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie als uitgangspunt voor ons onderwijs nemen we de erkende verschillen die er tussen 

leerlingen bestaan. Onderwijsaanbod is daarop afgestemd. Daarbij maken we 

gebruik van aspecten van de meervoudige intelligentie en coöperatieve 

werkvormen. 

ondersteunende 

medewerkers 

intern begeleider, incidenteel logopedist, psycholoog, conciërge 

kinderopvang, sport Kids2b heeft eigen ruimte, werkgroep Overblijf (ouders) 

overige opm verder samenwerking met hethuisvoordesportgroningen en IVAK 

gebouw(en) 

adres(sen) Florastraat 11      Middelstum 

bvo 1059 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 914 

bouwjaar 1981 - 2009 

in gebruik door 

anderen 

145 m2, Kids2b 

ruimten (1) leslokalen 6 speellokaal 1 handvaardigh 0 

ruimten (2) RT-ruimte, gemeenschapsruimte, pantry, teamkamer 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nee 

speelterrein slechte staat 

gymnastiek  

overige opm enkele onderdelen verbouwing met eigen middelen gerealiseerd 

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

ja, zie echter volgende opmerking 

structuur gebouw voor de doorgaande ontwikkeling zijn er per bouw  verbindingen gerealiseerd 

tussen de werklokalen; er is een atelier en er is een grote keuken aanwezig om 

kinderen in staat te stellen te leren door te doen. We hebben veel flexibele werk- en 

instructiehoeken nodig. Bovenbouw heeft nog een open ruimte, zou afgesloten 

moeten worden 

toegankelijkheid goed 

veiligheid binnen goed 

bouwkundige staat goed 

exploitatie geen opmerkingen 

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid geen problemen 

overige opm  
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onderwijs 

naam school OBS De Bongerd 

bestuur Stichting Marenland 

# lln 1-10-2009 57 gewichtensom 3 

aantal groepen 3 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie  

ondersteunende 

medewerkers 

 

kinderopvang, sport samenwerking met Kids2b 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Hilmaarweg 48       Stedum 

bvo 532 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 417 

bouwjaar 1981 – 1989 - 2006 

in gebruik door 

anderen 

peuterspeelzaal 

ruimten (1) leslokalen 3 speellokaal  handvaardigh  

ruimten (2)  

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk  

speelterrein knelpunt is afscherming plein achterzijde gebouw, grens met de tuinen van 

omwonenden 

gymnastiek  

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

 

structuur gebouw  

toegankelijkheid probleem met drempels entree en ontbreken miva-toilet 

veiligheid binnen geen problemen 

bouwkundige staat  

exploitatie  

vandalisme  

verkeersveiligheid  

overige opm attentie klimaat/ventilatie 
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onderwijs 

naam school OBS Abt Emo 

bestuur Stichting Marenland 

# lln 1-10-2009 34 gewichtensom 0 

aantal groepen 3 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie Daltononderwijs 

ondersteunende 

medewerkers 

intern begeleider, conciërge 

kinderopvang, sport samenwerking met Kids2b; vanuit ouders blijkt op dit moment geen behoefte aan 

voor- en naschoolse opvang, wellicht zelf iets starten 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Huizingerweg 7a   Westeremden 

bvo 534 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 120 

bouwjaar  

in gebruik door 

anderen 

er is ruimte beschikbaar voor voorschoolse educatie 

ruimten (1) leslokalen 3 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) documentatiecentrum, gemeenschapsruimte, pantry, teamkamer, directiekamer 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nee 

speelterrein geen problemen 

gymnastiek  

overige opm speellokaal in gebruik door peuterspeelzaal 

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

stilteplekken nodig, huisvesting sluit slecht aan op onderwijsaanpak 

structuur gebouw  

toegankelijkheid knelpunt entree / stoep 

veiligheid binnen geen problemen 

bouwkundige staat voldoende 

exploitatie probleem vormt het enkel glas en ontbreken dakisolatie 

vandalisme problemen met jeugd soos en afgelegen situatie van de school 

verkeersveiligheid geen bijzonderheden 

overige opm binnenklimaat  
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onderwijs 

naam school OBS De Zandplaat 

bestuur Stichting Marenland 

# lln 1-10-2009 59 gewichtensom  

aantal groepen 3 (wel 8 leeftijdsgroepen) 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie TOM: onderwijs anders 

ondersteunende 

medewerkers 

adjunct-directeur, intern begeleider, logopedist, conciërge 

kinderopvang, sport tussenschoolse opvang in eigen beheer in groepsruimte, sport: Huis van de sport 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Hoofdstraat 81     ‘t Zandt 

bvo 501 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 501 

bouwjaar 1910 – 1978 – 1987 - 2007 

in gebruik door 

anderen 

 

ruimten (1) leslokalen 4 speellokaal 1 handvaardigh  

ruimten (2) rt-ruimte (ook voor logopedie, ambulante begeleiding, enz), gemeenschapsruimte, 

teamkamer 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk inbreiding of herschikking van huidige ruimtes zou ruimte kunnen bieden voor extra 

functies, niet extra lesruimtes. Extra lesruimtes zouden beschikbaar kunnen komen 

door leegstand buurschool 

speelterrein plein moet worden opgeknapt en gemoderniseerd 

gymnastiek gymzaal naast de school 

overige opm weinig opbergmogelijkheden 

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

voor TOM-onderwijs zijn aparte werkruimtes  voor kinderen nodig, ontbreken 

structuur gebouw  

toegankelijkheid miva-toilet ontbreekt, entree heeft drempel, ook drempels door de school heen 

veiligheid binnen geen bijzonderheden 

bouwkundige staat matig, sanitaire voorzieningen slecht 

exploitatie  

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid ouders parkeren op de drempel voor de school. De situatie is dan niet goed te 

overzien. Graag een stopverbod voor de school 

overige opm attentie binnenklimaat, schimmel door ontbreken afdoende ventilatie en technische 

fouten 

door de ligging en positie van de bomen in de omgeving van de school geeft dit 

behalve schaduw ook veel overlast van deze bomen in plein en gebouw 
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onderwijs 

naam school OBS Wilgenstee (nevenv. Beatrix) 

bestuur Stichting Marenland 

# lln 1-10-2009 63 gewichtensom  

aantal groepen 3 

max groepsgrootte  wachtlijst  

pedagogische visie  

ondersteunende 

medewerkers 

 

kinderopvang, sport  

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Kwekersweg 1     Zeerijp 

bvo 434 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 434 

bouwjaar 1956 - 1995 

in gebruik door 

anderen 

 

ruimten (1) leslokalen 3 speellokaal 0 handvaardigh  

ruimten (2) rt-ruimte, gemeenschapsruimte, pantry, teamkamer 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk  

speelterrein geen problemen 

gymnastiek gymzaal achter het dorpshuis 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

 

structuur gebouw  

toegankelijkheid toiletten zijn niet aangepast 

veiligheid binnen geen bijzonderheden 

bouwkundige staat goed 

exploitatie  

vandalisme probleem dat hek om de school stuk is. Er komen vooral in het weekend kinderen 

op het plein. Geen grote vernielingen maar bv huisje omvergegooid, fiets in de 

bosjes gegooid ed 

verkeersveiligheid door het doodlopende stuk krap met draaien en keren, Veilige oversteek 

Noorderstraat/Kwekersweg. Gladheidbestrijding  bij winterdag 

overige opm attentie binnenklimaat 
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onderwijs 

naam school OBS Dieftil 

bestuur Stichting Marenland 

# lln 1-10-2009 39 gewichtensom 0 

aantal groepen 3 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie Het zelfstandig werken is een van de uitgangspunten. Werken in een overzichtelijke 

omgeving, waarin kinderen zich vrij kunnen bewegen. Zowel in als buiten het lokaal. 

Klassikale onderwijs zal steeds meer plaats maken voor andere werkvormen 

ondersteunende 

medewerkers 

intern begeleider 

kinderopvang, sport Kids2B. Het vervoer van en naar Loppersum verloopt niet altijd optimaal en 

verantwoord. Bij voorkeur zou op eigen locatie handig zijn. Bij de ouders is daar ook 

duidelijk behoefte aan. 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Schoolweg 19      Oosterwijtwerd 

bvo 555 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 555 

bouwjaar 1935 - 1981 

in gebruik door 

anderen 

 

ruimten (1) leslokalen 3 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) aparte ruimte IB/RT, logopedie, ambulante begeleiding, gemeenschapruimte is 

tevens speellokaal, teamkamer. Goed geoutilleerde keuken is een wens 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nvt 

speelterrein in redelijke staat 

gymnastiek Speellokaal leent zich niet op dit moment voor extra bewegingsonderwijs. Verder 

problemen met vervoer van en naar een gymzaal. Geen goud geoutilleerd 

gymlokaal 

overige opm Verder samenwerken met IVAK. 

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

onderwijsconcept vraagt overzichtelijke werkruimte, met werkhoeken. Goede 

lichtinval, optimaal computergebruik, waarin de zelfstandigheid van de kinderen 

hoogtij kan vieren. Een goed en veilig ingericht speellokaal, een ruimte die 

multifunctioneel gebruikt kan worden. Voor zowel de kinderen als de buurt. Te 

denken valt aan NSO/BSO. We staan open voor samenwerking met andere 

scholen. Gang moet ontmoetingsplek zijn 

structuur gebouw  

toegankelijkheid attentiepunten: toilet mindervaliden, entree met trap 

veiligheid binnen goed, echter veiligheidssloten/deurkrukken verdienen aanbeveling 

bouwkundige staat matige staat, gebouw moet meer aangepast worden aan 2010, op meerdere 

gebieden. Toiletafdeling voor de jongens vertoont achterstallig onderhoud. Grote 

vochtplekken in het pleisterwerk, waarschijnlijk door lekkage van het dak, het 

tegelwerk is onfris. Zo ook het tegelwerk van het personeelstoilet 

zonwering werkt niet optimaal. 
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exploitatie Situatie en staat van het schoolgebouw vergt een intensief onderhoudsprogramma. 

Inmiddels is er veel opgeknapt maar in een onaf staat. (Zie boven 

herentoilet.)Tevens dakgoten, hekwerk bij de weg, het plein, het fietsenhok 

vandalisme knelpunten: jeugdsoos en afgelegen situatie van de school, tot nu toe geen 

problemen, maar de plaatsing van digiborden etc. verdient qua alarmmelding wel 

aandacht. De lokalen zijn niet beveiligd, het terrein kan niet goed afgesloten worden 

vanaf de openbare weg. Een gedegen hek, passend bij het gebouw, verdient 

aandacht. 

verkeersveiligheid We liggen op een kruispunt van wegen, tevens aan een doorgaande weg. Een extra 

verkeersdrempel, dan wel een versmalling van de weg zou handig zijn. Puur voor 

de veiligheid van de kinderen. 

overige opm permanente ventilatie gewenst 
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onderwijs 

naam school CBS De Klimop 

bestuur Noordkwartier 

# lln 1-10-2009 37 gewichtensom 6 

aantal groepen 3 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie We werken volgens het principe ‘De leerstof wordt bij het kind gebracht’. Het 

onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de eigen mogelijkheden van het kind. De 

grenzen hiervan worden enerzijds  beperkt door organisatorische aspecten en 

anderzijds door pedagogische overwegingen (samenwerken, helpen van een ander, 

geduld kunnen opbrengen etc.) 

ondersteunende 

medewerkers 

intern begeleider, logopedist 

kinderopvang, sport TSO geregeld met ouders, in speellokaal (elke dag opnieuw inrichten en weer 

opruimen). Overleg met Kids2b over bso loopt 

overige opm IVAK 

gebouw(en) 

adres(sen) Stadsweg 92       Garrelsweer 

bvo 616 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 501 

bouwjaar 1957 (?) 

in gebruik door 

anderen 

peuterspeelzaal 

ruimten (1) leslokalen 3 speellokaal 1 handvaardigh  

ruimten (2) pantry, teamkamer 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk ja 

speelterrein geen problemen 

gymnastiek in Boshal Loppersum 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

gebrek aan werkplekken buiten het klaslokaal, om kinderen zelfstandig te laten 

werken. Het betreft hier een oude school, aparte ruimten a zijn er niet evenmin als 

een gemeenschappelijke ruimte of leerplein. Ruimte voor mediatheek ontbreekt, 

ook gen afzonderlijke IB/RT-ruimte. De school komt niet meer mee op het niveau 

van het hedendaags onderwijs 

Het is een oude school waar men in het verleden vooral met de ogen van een 

techneut naar heeft gekeken, onderwijskundig al jaren niet meer van deze tijd. Dit 

laatste heeft ook zijn weerslag gevonden in het leerlingenaantal dat in verhouding te 

veel is gedaald 

structuur gebouw voldoet niet, het is een ouderwetse gangen school, volgens overlevering een 

voormalige landbouwschool. 

toegankelijkheid slecht, geen enkele voorzieningen en met rolstoel erg lastig te verplaatsen. Directie 

ruimte ontoegankelijk 

veiligheid binnen geen aantrekkelijke school 

bouwkundige staat een aantal onderdelen hebben hun levensduur bereikt. De energie prestatie is ver 

beneden peil, het binnen klimaat is onvoldoende en er zit heel veel asbest in het 
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gebouw 

exploitatie hoge energiekosten 

vandalisme geen knelpunten 

verkeersveiligheid alleen een voorziening voor parkeren langs een toch betrekkelijk drukke stadsweg, 

het geeft een onveilig gevoel. 

overige opm binnenklimaat vraagt dringend aandacht 
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onderwijs 

naam school CBS De Roemte 

bestuur Noordkwartier 

# lln 1-10-2009 188 gewichtensom 0 

aantal groepen 8 

max groepsgrootte 32 wachtlijst nee 

pedagogische visie De Bijbel is oriëntatiepunt. Ruimte voor verschillende geloofsovertuigingen. Hechte 

gemeenschap willen zijn. Werken aan verstandelijke, creatieve en sociale 

ontwikkeling van de kinderen. Zorg en begeleiding voor ieder kind. Ouders 

betrekken bij schoolgebeuren. Rust en sfeer zijn belangrijk. 

Een school waar leven, leren en vieren belangrijk zijn 

ondersteunende 

medewerkers 

adjunct-directeur, remedial teacher, intern begeleider 

kinderopvang, sport samenwerking met Kids2b en IVAK 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Wirdumerweg 16    Loppersum 

bvo 1102 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1102 

bouwjaar 1924 t/m 2006 

in gebruik door 

anderen 

 

ruimten (1) leslokalen 10 speellokaal 1 handvaardigh ja 

ruimten (2) gemeenschappelijke ruimte (oa handvaardigheid), afzonderlijke ruimten voor RT, 

logopedie, ambulante begeleiding, schoolmaatschappelijk werk, computers, afz. 

ruimten voor kleine groepjes, att: teamruimte ontbreekt 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nvt 

speelterrein geen bijzonderheden 

gymnastiek in de Boshal 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

nog wel, echter nu zouden andere keuzes gemaakt worden 

structuur gebouw verdieping, ontoegankelijk voor minder validen 

toegankelijkheid geen voorzieningen voor minder validen 

veiligheid binnen in orde 

bouwkundige staat zeer gedateerd gebouw 

exploitatie erg onderhoudsintensief gebouw 

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid geen problemen 

overige opm binnenklimaat vraagt dringend aandacht 
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onderwijs 

naam school CBS Wicher Zitsemaschool 

bestuur Noordkwartier 

# lln 1-10-2009 109 gewichtensom 0 

aantal groepen 6 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie Onze missie: Ruimte om te groeien.  Ruimte op het gebied van gedifferentieerde 

instructie en samenwerkingsvormen. 

ondersteunende 

medewerkers 

intern begeleider, onderwijsassistent, ambulante begeleiding 

kinderopvang, sport tussenschoolse opvang: in de gemeenschapsruimte 

overige opm Passend onderwijs vraagt passende ruimten voor ambulante begeleiding 

gebouw(en) 

adres(sen) Boerdamsterweg 12   MIddelstum 

bvo 1033 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1033 

bouwjaar 1972 - 1988 

in gebruik door 

anderen 

 

ruimten (1) leslokalen 7 speellokaal 1 handvaardigh  

ruimten (2) gemeenschapsruimte, pantry, teamkamer, primitief docucentrum 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nee 

speelterrein geen opmerkingen 

gymnastiek  

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

Het school gebouw moet daarom anders ingedeeld worden. Meer mogelijkheden 

om in kleine groepjes of individueel met kinderen en kinderen onderling te kunnen 

oefenen, instructie te krijgen of te kunnen samenwerken. Nu zijn het allemaal open 

ruimten op de gangen en soms in een leeg lokaal. Niet overal is dubbel glas. Dat 

maakt, naast het milieuaspect, het comfort van de ruimten niet prettig 

structuur gebouw ouderwetse gangen school met slecht beheersbaar klimaat 

toegankelijkheid geen goede voorzieningen voor minder validen 

veiligheid binnen in orde 

bouwkundige staat met name brandveiligheid, energie en klimaatbeheersing zijn slecht 

exploitatie hoge onderhoudskosten 

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid geen problemen 

overige opm attentie binnenklimaat (CO2 en tocht) 
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onderwijs 

naam school CBS Crangeborg 

bestuur Noordkwartier 

# lln 1-10-2009 60 gewichtensom 0 

aantal groepen 3 

max groepsgrootte nvt wachtlijst nvt 

pedagogische visie Daltononderwijs, ontwikkeling naar meer praktijkgericht en meer zelfstandig leren 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleider 

kinderopvang, sport alleen TSO, gesprekken met Kids2b over voor- en naschoolse opvang, Huis voor 

de sport 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Bedumerweg 33   Stedum 

bvo 684 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 684 

bouwjaar 1920 t/m 2005 

in gebruik door 

anderen 

 

ruimten (1) leslokalen 3 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) RT-ruimte, docucentrum, gemeenschapsruimte (veredelde hal), pantry, teamkamer 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nee 

speelterrein geen bijzonderheden 

gymnastiek zaal achter kerk 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

Het is lastig om op een goede manier invulling te geven aan de principes van het 

Dalton onderwijs. Leerpleinen met plaatsen waar kinderen zelfstandig en in 

groepjes kunnen werken zijn in onvoldoende mate in te creëren. De school is groot 

genoeg voor het aantal leerlingen maar aan functionaliteit ontbreekt het, zeker voor 

het Dalton onderwijs 

structuur gebouw De basis van de school is nog steeds te veel een oude gangen school. 

toegankelijkheid adequaat 

veiligheid binnen geen problemen 

bouwkundige staat slecht, dak en kozijnen vragen dringend aandacht. Binnenklimaat ontoelaatbaar 

exploitatie slechte energieprestatie 

vandalisme geen knelpunten 

verkeersveiligheid geen knelpunten 

overige opm We zijn ons er van bewust dat er vanuit de kwaliteit van het onderwijs bezien 

eigenlijk wel maatregelen nodig zijn en hebben niet de illusie dat we tot in lengte 

van dagen op deze manier door kunnen gaan in een gedateerd schoolgebouw van 

matige kwaliteit financieel is dat ook niet haalbaar. 

Dit gebouw is te lang in stand gehouden en heeft zowel het schoolbestuur als de 

gemeente veel te veel geld gekost.  Er wordt nog steeds te veel onderhoud 

gepleegd dat zich niet meer terug verdient het afgelopen jaar is er nog een dure 

asbestsanering uitgevoerd met veel bijkomenden kosten, de installatie is net 
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vervangen en we zijn er nog lang niet. Ondanks dat het er aardig uitziet is het geen 

school meer van deze tijd, het gaat uit eindelijk om de kwaliteit van onderwijs de 

toekomst van de kinderen 
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onderwijs 

naam school Geref. BS. Prof. B. Holwerdaschool 

bestuur VGPONN 

# lln 1-10-2009 91 gewichtensom 1 

aantal groepen 4 (soms gesplitst in 5) 

max groepsgrootte 30 wachtlijst nvt 

pedagogische visie Wij willen de kinderen van de Holwerdaschool boeiend, doelgericht en betekenis vol 

laten leren. We willen de leerstof in samenhang aanbieden, thematisch.  De 

kinderen hebben een goede zelfstandige werkhouding en zijn in staat om 

samenwerkend te leren. Wij willen dat kinderen kunnen reflecteren op zichzelf en 

mbv duidelijke leerlijnen weten wat ze kunnen. 

ondersteunende 

medewerkers 

adjunct-directeur, intern begeleider, administratie, leerkrachtondersteuner 

kinderopvang, sport tussenschoolse opvang door groep ouders, voor- en naschoolse opvang via 

gastouders, soms via Kids2b bij Wicher Zitsemaschool. 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Zuiderstraat 1      Middelstum 

bvo 877 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 877 

bouwjaar 1955 

in gebruik door 

anderen 

 

ruimten (1) leslokalen 7 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) IB-ruimte, gemeenschapsruimte (=grote hal), teamkamer, facilitaire ruimte 

bouwaard permanent 

uitbreiding mogelijk nvt 

speelterrein geen bijzonderheden 

gymnastiek gymzaal Middelstum 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

voldoet goed 

structuur gebouw  

toegankelijkheid goed, echter bovenverdieping niet toegankelijk voor minder validen 

veiligheid binnen in orde 

bouwkundige staat goed 

exploitatie tuinonderhoud problematisch, onvoldoende financiële middelen beschikbaar 

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid geen problemen 

overige opm koud gebouw, behalve klaslokalen 
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Basisschool voedingsgebied 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Klimop Garrelsweer en Wirdum 37 39 38 39 38 38 38 38 36 36 36 38 37 36 35 36 37 38

Roemte Loppersum 201 187 198 205 190 187 182 176 171 169 164 156 149 144 139 138 136 133

Wicher Zitsema
Middelstum, Huizinge en 

Toornwerd
107 109 116 117 103 97 91 87 87 89 86 83 80 78 76 75 73 71

Craneborg Stedum 63 63 69 62 60 57 56 53 51 52 52 52 51 50 49 48 46 45

Wegwijzer * ’t Zandt en Zijldijk 22 19 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17

subtotaal Noordkwartier 430 417 437 440 408 396 384 371 363 364 356 347 334 325 316 314 309 304

Wirdumerdraai Garrelsweer en Wirdum 53 52 49 47 46 45 45 45 44 43 44 45 45 43 43 43 45 45

Beatrix Loppersum 83 82 84 84 78 77 75 72 70 70 67 64 61 59 57 57 56 55

Wilster
Middelstum, Huizinge en 

Toornwerd
150 143 153 149 132 125 117 112 113 115 111 107 104 100 98 96 94 91

Bongerd Stedum 57 54 54 54 53 51 49 47 45 46 46 46 45 44 43 42 41 40

Abt Emo
Westeremden en 

Garsthuizen
34 34 33 31 28 26 23 20 20 20 21 22 21 20 20 20 20 20

Zandplaat ’t Zandt en Zijldijk 59 59 54 54 50 50 50 51 53 53 53 53 52 52 51 51 51 50

Wilgenstee Zeerijp 63 65 64 65 64 62 59 56 53 50 50 47 44 41 41 41 42 43

Dieftil
Oosterwijtwerd, Eenum 

en Leermens
36 37 38 37 36 39 42 45 46 48 49 50 50 48 46 44 45 43

subtotaal Marenland 535 526 529 521 487 475 460 448 444 445 441 434 422 407 399 394 394 387

Holwerda gehele gemeente 84 80 70 70 65 63 61 59 59 59 58 57 55 53 52 51 51 50

subtotaal VGPONN 84 80 70 70 65 63 61 59 59 59 58 57 55 53 52 51 51 50

totaal 1049 1023 1036 1031 960 934 905 878 866 868 855 838 811 785 767 759 754 741

* De Wegwijzer wordt per augustus 2010 opgeheven, in de prognoseopstelling is deze school nog wel meegenomen.
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BIJLAGE 4 Financiële kerngegevens 

 

Tabel 4-1: boekwaardeoverzicht 

gebouw boekwaarde in € 

 per 1-1-2010 

Gymgebouw Coendersweg 29 te Middelstum 38.086 

Gymgebouw Coendersweg 15a te Middelstum 36.781 

Gymgebouw micro sporthal te 't Zandt 11.393 

Gymgebouw te Stedum 42.849 

Sporthal te Loppersum 296.820 

OBS Wirdumerdraaischool 50.782 

OBS Prinses Beatrixschool 185.329 

OBS De Wilster 600.946 

OBS De Bongerd 268.273 

OBS Abt Emo 271.931 

OBS De Zandplaat 221.669 

OBS Wilgenstee (Beatrix) 187.733 

OBS Dieftil 70.050 

CBS De Klimop 78.071 

CBS De Roemte 763.093 

CBS Wicher Zitsemaschool 279.891 

CBS Crangeborg 187.777 

CBS De Wegwijzer 165.812 

Geref. BS. Prof. B. Holwerdaschool 185.486 
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Basisschool voedingsgebied 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Klimop Garrelsweer en Wirdum 0 0 8.627 0 0 0 2.751 0 0 0

Roemte Loppersum 1.750 26.119 0 5.778 0 97.229 1.780 0 0 0

Wicher Zitsema Middelstum, Huizinge en Toornwerd 0 0 30.643 0 0 0 0 0 0 0

Crangeborg Stedum 1.240 0 0 0 697 0 39 0 0 0

Wegwijzer ’t Zandt en Zijldijk 0 0 27.236 0 0 0 0 0 0 0

subtotaal 2.990 26.119 66.506 5.778 697 97.229 4.570 0 0 0

Wirdumerdraai Garrelsweer en Wirdum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beatrix Loppersum 0 0 0 0 31.551 0 78.763 0 0 0

Wilster Middelstum, Huizinge en Toornwerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bongerd Stedum 0 0 0 0 29.338 0 6.533 0 0 0

Abt Emo Westeremden en Garsthuizen 0 0 0 0 34.478 0 0 0 0 0

Zandplaat ’t Zandt en Zijldijk 0 5.965 0 0 12.475 0 0 0 0 0

Wilgenstee Zeerijp 0 0 0 0 0 32.953 0 0 46.519 0

Dieftil Oosterwijtwerd, Eenum en Leermens 17.279 6.850 0 0 0 0 0 0 0 0

subtotaal 17.279 12.815 0 0 107.842 32.953 85.296 0 46.519 0

Holwerda Middelstum 107.673 0 0 0 0 0 48.275 0 0 0

subtotaal 107.673 0 0 0 0 0 48.275 0 0 0

totaal rek gemeente 127.942 38.934 66.506 5.778 108.539 130.182 138.141 0 46.519 0

gemiddeld

66.254
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Tabel 4-3 Overzicht openstaande kredieten basisonderwijs per 10-2-2010 

 
 
Tabel 4-4 Overzicht beschikkingen 2010 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

school voorziening budget 

OBS De Dieftil, Oosterwijtwerd 

 

Renoveren sanitaire 

voorzieningen 

€ 9.234,- 

CBS Crangeborg, Stedum Dakraam vervangen en lood 

opgaand werk 

€ 1.240,- 

GBS Prof. B. Holwerdaschool, 

Middelstum 

Herstraten schoolplein + 

vervangen HWA  

 

Vervangen dakpannen en 

gotenbekleding  

 

Vervangen fietsenstalling / 

berging 

 

Hekwerk metselwerk / staal 

ingang 

€ 8.073,- 

 

 

€ 80.780,- 

 

 

€ 12.112,- 

 

€ 6.708,- 

 

totaal   € 118.147 

Omschrijving Bedrag Restant

Herstraten obs Dieftil (14/08) € 20.895 

Dakdekkerswerk, boeiboord vv. obs Abt Emo (14/08) € 32.385 

Herstraten, goten verv. obs Wirdumerdraai (14/08) € 27.868 

Dakdekkerswerk en gootbekl obs de Bongerd (16/09) € 25.612 

Herstraten obs de Zandplaat (16/09) € 15.615 

Hekwerk vervangen bbs Holwerda (14/08) € 1.164 

Hekwerk vervangen bbs W. Zitsema (14/08) € 9.210 

Hekwerk vervangen bbs de Crangeborg (14/08) € 8.838 

Dakdekkerswerk bbs de Klimop (16/09) € 7.152 

Loodstrook bbs de Klimop (16/09) € 5.279 

Gevelvoegwerk bbs W. Zitsema (16/09) € 3.164 

Herstraten bbs de Crangeborg (16/09) € 10.635 


