
Aan:  
Gemeente Loppersum 
t.a.v. wethouder Hartman-Togtema 
Postbus 25 
9919 ZG  Loppersum 
 
 
Van: 
Team, MR en OR Abt Emo School 
Huizingerweg 7a 
9922 PP  Westeremden 
 
 
Westeremden, 17 februari 2011 
 
 
Geachte mevrouw Hartman-Togtema, 
 
Graag zien wij dat de gemeente haar Integraal Huisvestingsplan (IHP) toelicht tijdens een openbare 
informatieavond. Omdat niet alleen het voortbestaan van onze school maar ook de leefbaarheid van 
ons dorp op het spel staat moeten hiervoor alle inwoners en belanghebbenden worden uitgenodigd. 
Wij denken dat daarmee veel beter duidelijk wordt wat er over dit onderwerp leeft in Westeremden.  
 
Ondanks voorgaand standpunt maken wij graag gebruik van uw spreekuur. Wij hebben twee leden 
van MR en OR van onze school gevraagd bij u langs te gaan.  
 
Wij hebben 10 belangrijke vragen op een rij gezet. Wij hopen hiermee duidelijk te maken hoe diep de 
twijfel zit die wij hebben over de betrouwbaarheid van het IHP.  
 

1. Het rapport (§1.2) stelt dat is gesproken met “alle betrokkenen”. Voor zover wij kunnen 
nagaan is er niet gesproken met de ouders en niet met individuele scholen. Voor ons zijn dit 
de belangrijkste betrokkenen. Waarom is er met hen niet gepraat? 
 

2. Het rapport (§4.3) geeft aan dat het aantal leerlingen tussen 2010 en 2027 daalt met bijna 
30%. Het CBS komt voor de jongste groep in onze provincie uit op een daling van niet meer 
dan 2% (voor Loppersum tot 2030 op 13%). De provincie Groningen (Groei-document krimp, 
februari 2010) laat voor het landelijk gebied van onze provincie een afname zien van 6%. 
Kunnen wij inzicht krijgen in de manier waarop de 30% van het IHP is bepaald? Waarom doet 
onze gemeente het zo slecht? En draagt het opheffen van onze dorpsscholen niet juist extra 
bij aan deze afname? 
 

3. Het rapport (§3.1) geeft aan dat een aantal kleine scholen door de inspectie als “zwakke 
school” zijn beoordeeld. Daarbij wordt gesteld dat grotere scholen betere kwaliteit leveren. Wij 
vinden hiervoor in het rapport geen onderbouwing. Waarop is deze aanname gebaseerd? 
Spelen er wellicht andere factoren een rol? 
 

4. Het rapport (§3.2) stelt dat voor leerlingen van kleine scholen de overgang naar het voortgezet 
onderwijs “veel te groot” is. Dit wordt in het rapport niet onderbouwd en strookt ook niet met 
onze ervaringen. Waar komt dit vandaan? 
 

5. Het rapport (§5.1) stelt feitelijk dat het opheffen van de kleine scholen geen nadelig effect 
heeft voor de leefbaarheid van kleine dorpen. Hieraan worden in uw rapport welgeteld 9 (!) 
regels besteed. Dit gebrek aan aandacht en uw conclusie zijn voor ons onbegrijpelijk. Waarom 
is hier geen aandacht aan besteed? Vindt de gemeente dit onderwerp niet van belang? 
 

6. Het rapport (§5.3) stelt dat met de nieuwe scholen straks allerhande “geïntegreerde 
kindvoorzieningen” kunnen worden gerealiseerd. Dit is “goed voor kinderen, ouders en mede-
werkers”. Als voorbeeld wordt genoemd het vroegtijdig signaleren van “risicokinderen” en een 
“volgsysteem” voor 0 tot 4-jarigen. Wordt niet juist voor deze groep de drempel verhoogd door 
deze voorzieningen buiten het eigen dorp te vestigen?  



 
7. Het rapport (§2.2) spreekt over tegengaan van “taalachterstand” en beschrijft de (nieuwe) 

brede scholen als “een netwerk in de wijk”. Dit zijn kreten die meer van toepassing lijken op 
grootstedelijke problemen. Hoe legt u “in de wijk” uit voor kinderen die straks geen school 
meer hebben in hun eigen dorp?  
 

8. Met het rapport (§5.2) wordt de suggestie gewekt dat de huidige situatie financieel niet te 
handhaven is en dat de nieuwe situatie veel goedkoper is. Van geen enkel scenario echter 
zijn de financiële consequenties goed in beeld gebracht (ook niet van handhaving van de 
huidige situatie). Er is dus ook geen financiële vergelijking te maken. Is er een deugdelijke 
financiële onderbouwing beschikbaar en kunnen wij deze inzien?  
 

9. Het rapport (bijlage 2) spreekt voor de Abt Emo School over “problemen met de jeugdsoos” en 
een “afgelegen situatie”. Over wat voor problemen gaat dit? Waarom wordt de ligging van de 
school (midden in het dorp) als afgelegen bestempeld? 
 

10. Het rapport (§3.1) geeft aan dat de Abt Emo school “al jaren onder de opheffingsnorm” van 23 
leerlingen zit. Onze school heeft momenteel 35 leerlingen. De verwachting is dat dit de 
komende jaren ongeveer gelijk zal blijven. Bovendien heeft de school in haar hele bestaan 
nog nooit minder dan 23 leerlingen gehad. Waar komt deze bewering vandaan? 

  
Wij hebben het gevoel veel punten die in het rapport als feit worden gepresenteerd eigenlijk niet veel 
meer zijn dan een mening. Deze punten samen vormen het fundament van uw rapport. Als dit 
fundament niet deugt dan deugen ook de conclusies niet. Team, MR en OR van de Abt Emo School 
vinden dat hierover duidelijkheid moet komen. 
 
Graag ontvangen wij de antwoorden op onze vragen en uw reactie op deze brief ook nog een keer op 
schrift. Wij moeten hiermee verder. De door u geplande besluitvorming in mei komt snel dichterbij. Uw 
schriftelijke reactie willen wij daarom graag uiterlijk 25 februari aanstaande ontvangen. 
 
Ook los van de door ons genoemde punten, vinden wij dat de kleine scholen in de gemeente - en in 
bijzonder onze Abt Emo School - moeten blijven. De scholen zijn enorm waardevol voor de kinderen 
die hierdoor in eigen dorp naar school kunnen en voor de leefbaarheid in de dorpen. De Abt Emo 
School toont aan dat ook een kleine school goede kwaliteit kan bieden. Wij zijn hiervan overtuigd en 
hebben daar geen rapport voor nodig. 
 
Misschien kunt u al onze vragen afdoende beantwoorden. Zo niet, dan hopen dat wij dat u nog eens 
goed over de conclusies van het rapport na zult denken. Wij hopen vooral dat ook u dan tot de 
conclusie komt dat u op basis van dit rapport geen onomkeerbare besluiten kunt nemen. Een rapport 
dat daarvoor geschikt is gaat uit van heldere criteria en onderbouwde feiten. Een rapport dat daarvoor 
geschikt is maakt een onderlinge vergelijking voor alle scenario’s, ook het scenario waarbij kleine 
scholen blijven bestaan. Als de kleine scholen weg zijn komen ze nooit meer terug.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Team, MR en OR van de Abt Emo School. 


