
       
Geachte gemeente raad,

Ik ben Albert Mulder en geboren en getogen in Westeremden en heb ook les gehad op de 
Abt Emo School. Daar heb ik veel geleerd. De Abt Emo school was toen en is nog steeds 
een goede school. Mijn zoon is Marijn. Hij is vijf jaar en hij gaat ook naar de Abt Emo school. 
zoals Eise die door de een eerdere inspreker  al werd genoemd. Hij heeft het enorm naar zijn 
zin,hij heeft er vriendjes en is nu bang dat de school weg gaat. 

Ik heb hem moeten uitleggen dat als de gemeente gelijk krijgt gaat jouw school verdwijnen. 
En nog veel meer kleine plattelandsscholen in deze gemeente. Hij vatte het met de volgende 
zin kort samen. Wat een ontzettend slecht plan!!. 

Van dertien scholen netjes verspreid over alle dorpen terug naar slechts een paar grote 
brede scholen, hoe kun je het bedenken. Het is de formule van de grote stad met brede of 
hoe heten ze soms, vensterscholen, opdringen aan het platteland. Wat een slecht idee. En 
wat nog erger is een groot aantal punten dat in het rapport worden genoemd zijn meningen 
die als feiten worden beschreven. Hierdoor ontstaat een totaal vertekend beeld van de 
werkelijkheid.

Het rapport dat begint met prognoses over krimp met leerlingen afname van bijna 30%. Het 
CBS komst voor de jongste groep in de gemeente Loppersum uit op een daling van niet 
meer dan 13% tot 2030. En de provincie Groningen (groei document krimp februari 2010) 
laat voor het landelijk gebied van onze provincie een afname zien van slechts 6%. 

Daarnaast kunnen we in het rapport lezen dat de huidige situatie financieel niet te 
handhaven is en dat schaalvergroting veel goedkoper is. Maar van geen enkel scenario in 
het onderwijsplan zijn de financiële gevolgen goed in beeld gebracht. Ook niet als er niks 
gebeurt en de kleine scholen blijven bestaan. Kortom er is geen nul meting en daaruit 
kunnen we concluderen er is geen financiële vergelijking te maken 

Maar we willen het vanavond niet alleen op Westeremden betrekken want dat zou de 
objectiviteit niet te goede komen. Daarom wil ik u attenderen op het onderzoek in het DVHN 
van zaterdag 19 februari j.l waar men onderzoek heeft gedaan naar de behoeftes van 
leefbaarheid op het platteland. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste 
voorziening in het dorp een basisschool betreft. Tevens concludeert het onderzoek dat 
kinderopvang, culturele verenigingen en bibliotheek als misbaar worden gezien Zoals 
gezegd geld dit niet alleen voor Westeremden maar voor al die andere dorpen waar de 
scholen verdwijnen. Realiseert u zich wel waar u straks over beslist? Huizen die langer te 
koop zullen staan en de krimp alleen maar bevorderen is dat waar u naar toe wil? Jonge 
gezinnen trekken weg uit de dorpen, de leefbaarheid holt achteruit

Tevens lezen we donderdag in de krant dat de gemeente Loppersum starters willen gaan 
helpen bij het aankopen van de nieuwbouw woningen. Het getuigt niet van de heldere visie 
want starters laten hun keuze mede bepalen of er een basisschool is in het dorp zoals blijkt 
uit het voorgaande onderzoek.



Niet alleen op regionaal nivo maar ook op landelijk nivo zijn er tegenstrijdige geluiden te 
horen t.o.v. de plannen zoals beschreven in het IHP. Minister van Bijsterveldt van onderwijs 
heeft haar nieuwe wet inmiddels toegepast die geld vanaf 1 januari 2011 Deze is erop 
gericht dat de ondergrens van 23 leerlingen wordt verruimd. Dit heeft ertoe geleid dat in de 
laatste week 2 scholen open mogen blijven in Friesland en Zuid Holland met resp. 22 en 
zelfs 21 leerlingen. Ik citeer vanuit het bericht van de rijksoverheid, het is de belangrijk dat 
leerlingen in hun eigen buurt of dorp op school kunnen blijven. Dat is tevens goed voor de 
leefbaarheid van het platteland en de krimpregio’s aldus van Bijsterveldt. Einde citaat.

En op landelijk nivo is men ook met de toekomst bezig. Zeeuwse peuters mogen naar het 
basisonderwijs. Minister van Bijsterveldt gaat een proef starten waarbij peuters zich binnen 
de rijke leeromgeving van de basisschool kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen vanaf 2,5 
jaar naar de basisschool. Op deze wijze profiteren kleine scholen van een toenemend aantal 
leerlingen.

U merkt veel creativiteit maar geen enkel plan wijst op sluiting van scholen.

Ze konden er vanavond niet bij zijn daarom hebben ze op school allemaal een zelfportret 
gemaakt die we als handtekening willen toevoegen aan de petitie. We vroegen nog aan de 
kinderen of ze wisten waarvoor dat was. Antwoord was dat een meneer onze school weg wil 
hebben en al het speelgoed meeneemt. Het leeft enorm van klein tot groot.
U zult begrijpen dat mensen met schoolgaande kinderen belangen hebben bij een school in 
het dorp. Maar daarnaast is er ook een grote categorie die belangen als leefbaarheid hebben 
aangegeven als motivator om bijvoorbeeld deze petitie te ondertekenen.

Maar hoe kan het zo zijn dat wij over een bloeiende school als de Abt Emo met 35 
leerlingen, en goede vooruitzichten dat dit aantal stabiel blijft en daar kunnen we de bewijzen 
van leveren, goed onderwijs kwaliteit levert zoals u in de inspectie rapporten kunt 
waarnemen, inmiddels het Dalton predicaat hebben ontvangen en daarmee aantoont dat 
deze school iets unieks heeft te bieden in onze gemeente moeten strijden voor het 
voortbestaan. Dat snappen wij niet maar ik weet zeker ook buiten onze regio’s zal er grote 
twijfel bestaan over het IHP..

Wij vragen u het IHP als on acceptabel te bestempelen want een rapport als deze daar kan 
en mag een raadslid geen beslissing over nemen. Sterker nog het is raadslid onwaardig om 
met dit rapport een beslissing te moeten nemen. Wij gaan er van uit dat u het college van 
burgemeester en wethouders laat weten dat u op basis van dit IHP geen besluit kunt en wilt 
nemen. Daarbij refereer ik nog eens aan de diverse signalen die door CDA minister van 
Bijsterveldt worden afgegeven. 

Toen ik dertig jaar geleden op de Abt Emo school zat, werd er ook al gesproken dat de 
school weg moest. De school is er nog. En ik vecht ervoor dat mijn zoon Marijn en mijn 
dochter Merel over dertig jaar kunnen zeggen dat ook zíj zijn gevormd door de Abt Emo 
School. Ik vecht ervoor dat zij over dertig jaar kunnen zeggen dat de school in 2011 werd 
bedreigd, maar door het gezonde verstand van de wijze Lopster raad voor de toekomst is 
behouden. Zodat ook de kinderen van mijn kinderen naar de Abt Emo School kunnen.  De 
Abt Emo school moet blijven!

Albert Mulder


