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ONZE
DROOMSCHOOL

Beste ouders/verzorgers van de fusiescholen o.b.s. ’t Zigt, o.b.s. Jan Ligthart en o.b.s. Tasveld.
In deze eerste fusiekrant kunt u lezen over de opbrengsten van de 1 e gezamenlijke
ouderavond op 16 november j.l.
Ook in deze krant een stukje geschiedenis over hoe de fusieplannen ontstaan zijn en
over de klankbordgroep en hoe deze tot stand is gekomen.
Ook de te maken verdere stappen worden weergegeven in een overzicht en tot slot willen
we u graag op de hoogte stellen van de dingen die we al samen doen.
We wensen u veel leesplezier en bij deze ook alvast fijne feestdagen en een goed begin
van het nieuwe jaar!
Namens de teams,
Inge Scholtens en Marga Lamain

Terugkoppeling ouderavond 16 november 2017
DE KRACHT VAN SAMEN
Met 70 ouders en leerkrachten zijn we gestart met het bekijken van filmpjes van
kinderen die vertellen over hun droomschool.
De bestuurder van Marenland heeft ons meegenomen in de te zetten stappen van een
fusie en het tijdspad op weg naar de nieuwe school.
Er is input verzameld rondom de vier speerpunten schooljaar 2017-2018: ICT,
schooltijden, ouderbetrokkenheid en naschoolse opvang. Deze totale opbrengst is terug
te vinden op onze website.
Kortom een geslaagde eerste ontmoeting van ouders vanuit de drie scholen.
In deze fusiekrant leest u welke vervolgstappen wij met elkaar gaan maken in het nieuwe
jaar.

TIJDS
PAD

Op weg naar een nieuwe school in Delfzijl West

Geschiedenis
Toen op 1 januari 2006 de openbare scholen van Delfzijl zich aansloten bij de stichting Marenland zaten bij de
overdracht twee onderwerpen die gingen over de scholen in Delfzijl West. De gemeente Delfzijl, toen ook het
schoolbestuur, wilde in de kern Delfzijl “brede scholen” laten functioneren en had daarvoor een raadsbesluit
genomen. De beoogde brede scholen waren Tuikwerd, Delfzijl Noord, Farmsum en Delfzijl West.
De schoolbesturen Noordkwartier (christelijk onderwijs) en Primenius (katholiek onderwijs) hadden in 2005 al
een plan ingeleverd om een campus voor de brede school te gaan bouwen tussen Barklaan en Jachtlaan, van
oudsher een plaats waar scholen stonden. Marenland sloot zich in 2006 hierbij aan. Behalve de plannen voor
brede scholen was ook de kwaliteit van de bestaande schoolgebouwen onvoldoende, de Windroos moest zelfs
“met spoed” een nieuw gebouw. De gemeente lag dwars bij de goedkeuring van alle plannen, onduidelijk is
waarom.
Toen we rond 2010 zicht kregen op de leerlingenkrimp gingen gemeente en schoolbesturen samen kijken naar
de bestaande schoolgebouwen. Besloten werd in ieder geval Tasveld en Jan Ligthart te laten fuseren tot 1
school in West. Marenland bracht de notitie “richtinggevende locatiekeuze” uit en heeft in 2011 op elke school
aan ouders en team verteld waarom het schoolbestuur een nieuwe school in West wilde, waarom het een
kindcentrum (brede school) moest worden en waarom de scholen, vanwege een gezonde grootte, moesten
fuseren. De scholen Tasveld en Jan Ligthart gingen vanaf dat moment intensief samenwerken.
In de verdere uitwerking van de plannen door de gemeente en de schoolbesturen bleek de wijk Fivelzigt een
lastig probleem. Uit de prognoses bleek de wijk hard terug te lopen in kinderaantal. Begin 2013 is onder de
ouders van ’t Zigt een enquête gehouden over hun voorkeur. De keuze was samengaan met De Garven in
Tuikwerd, met de Zaaier de buurman van Noordkwartier of de scholen in West. 80% van de ouders gaf de
voorkeur aan samengaan met Tasveld en Jan Ligthart. De schoolbesturen presenteerden de onderzoeken aan
de gemeente.

De gemeente Delfzijl is, net als iedere gemeente, verantwoordelijk voor de scholenbouw. Een gemeente krijgt
hiervoor geld van het rijk. Eind 2014 waren de plannen voor Delfzijl West rond en tekenden schoolbesturen en
gemeente een overeenkomst.
Begin 2015 nam de regering het besluit alle schoolgebouwen in het aardbevingsgebied te gaan versterken
tegen toekomstige aardbevingen, de NAM ging meebetalen aan de nieuwe scholen. De versterkingsplannen
zorgden niet voor een wijziging van de plannen in Delfzijl West, wel zorgde de besluitvorming en
onderhandelingen met de NAM voor een vertraging van anderhalf jaar. In de afspraken met de NAM moeten
de versterkte gebouwen voor 1 juli 2021 zijn gebouwd.

Fusie
Het schoolbestuur van Marenland is volledig verantwoordelijk voor de scholenfusie tussen de drie scholen Jan
Ligthart, Tasveld en ’t Zigt. De scholenfusie richt zich volledig op de kwaliteit en inhoud van het onderwijs, in
alle zaken die daarmee te maken hebben zoals werkwijze, methodes, zorg, groepsindeling, ICT, lestijden,
enzovoort.
Jan Ligthartschool en Tasveld werkten al samen vanaf 2010, vanaf 2016 heeft ’t Zigt zich aangesloten.
Het bestuur van Marenland heeft met instemming van de medezeggenschapsraden de intentie om de scholen
te laten fuseren per 1 augustus 2019, het begin van het schooljaar 2019-2020.
In september 2017 zijn de scholen gestart met het opstellen van plannen voor de nieuwe school. In februari
2019 moeten de plannen, vastgelegd in een fusierapport, gereed zijn. Dan gaat het bestuur van Marenland in
overleg met de medezeggenschapsraden en neemt na het overleg, rond mei 2019, een definitief fusiebesluit.
Scholen hoeven een fusieproces niet zelf te regelen. De scholen krijgen ondersteuning van twee projectleiders,
Beja Koops voor de onderwijsinhoud en Henriëtte Krüger voor alle andere fusiezaken.
De gemeente speelt geen rol in de fusie. De gemeenteraad moet wel een jaar voor de wettelijke fusiedatum
door het bestuur worden geïnformeerd.

De bouw van de nieuwe school
De bouw van de nieuwe school is een verantwoording van de gemeente. Met Marenland wordt wel overlegd
over alle besluiten. Zo wordt ook overlegd met zowel schooldirecteuren en medezeggenschapsraden als met
de buurtbewoners, een gemeente geeft iedereen een beetje inspraak.
De bouw van de scholen in West kent veel belanghebbende schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, ook
de gemeente wil dat het terrein stedenbouwkundig mooi wordt ingericht. Het overleg met alle partijen kost
tijd.
Op dit moment is de planning dat het schoolgebouw 1 januari 2020 gereed is. Meestal is in werkelijkheid de
realisatie wat later.

Fusie en nieuw gebouw
De kans is groot dat het nieuwe gebouw niet op de fusiedatum (1 augustus 2019) klaar is. In het fusieplan moet
worden vastgelegd hoe en wanneer de scholen “in elkaar smelten”. Fuseren kan (administratief) eigenlijk
alleen per 1 augustus van een jaar, het is wel toegestaan nog in de “oude” gebouwen te blijven.
We hopen daar over anderhalf jaar, voorjaar 2019, meer zicht op te hebben.

Dick Henderikse bestuurder/directeur
Stichting openbaar onderwijs Marenland

Schooltijden
Een school die andere tijden wil invoeren, is volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) verplicht
hebben instemmingsrecht i.v.m. wijziging onderwijstijd en wijziging formatie, taakbeleid, arbeid- en rusttijden.
De nog in te richten werkgroep heeft als opdracht om een traject uit te zetten bestaande uit: het informeren
van ouders en leerkrachten, het uitzetten van een ouderraadpleging en het kiezen van de juiste wijze van
besluitvorming.
Dit proces moet zorgvuldig worden gevolgd. Begin volgend schooljaar 2018-2019 willen we de voorbereidingen
treffen in nauwe samenwerking met de MR’en, ouders informeren over de diverse mogelijkheden en scenario’s
verkennen etc. Het streven is om andere schooltijden pas te gaan invoeren wanneer de nieuwbouw gereed is.
Voor de werkgroep andere schooltijden zoeken we ouders die mee willen denken. Begin van volgend
schooljaar 2018-2019 wordt gestart met het inrichten van de werkgroep andere schooltijden. U ontvangt tegen
die tijd een uitnodiging om deel te nemen aan deze werkgroep.

Ouderbetrokkenheid
Aan het thema ouderbetrokkenheid wordt door de medezeggenschapsraden gezamenlijk invulling gegeven.
Een tweede ontmoeting met alle drie de medezeggenschapsraden volgt in januari 2018. Binnenkort hierover
meer.

Klankbordgroep Kindcentrum West
Op de ouderavond die onlangs gehouden is in De Molenberg en die over de fusie tussen de drie scholen ging,
waren er ook wat vragen over de locatie van het nieuwe Kindcentrum (KC) West. Ik (Harold Wassing) heb op
deze avond aangegeven dat er een klankbordgroep is die meepraat over de inrichting van deze locatie, waarbij
met name verkeersveiligheid een belangrijk thema is. Graag vertel ik wat meer over deze klankbordgroep en de
onderwerpen waar wij wel (en niet) over meepraten.
Hoe is de klankbordgroep tot stand gekomen?
Afgelopen juli heeft de gemeente in hun Nieuwsbrief Scholentransitie, bij ons verspreid door Marga en Inge,
een uitvraag gedaan wie er vanuit de betrokkenen rondom de nieuwe schoollocatie (omwonenden, ouders en
huidige en toekomstige gebruikers) zitting zou willen nemen in een klankbordgroep. De respons op deze
uitvraag heeft een evenwichtige samenstelling opgeleverd, bestaande uit MR-leden van de diverse scholen,
direct omwonenden, huidige en toekomstige gebruikers van de locatie, en vertegenwoordigers vanuit de
gemeente.
Wat is het doel van de klankbordgroep?
De klankbordgroep is een advies gevend orgaan dat opgericht is om mee te denken rondom de besluitvorming
over de inrichting van het KC West. Het doel is om de wensen, knelpunten en bezwaren te inventariseren en als
advies voor te leggen aan de stuurgroep (waarin o.a. de bestuurders van de diverse scholen zitten) en de
gemeenteraad. Belangrijk om te vermelden is dat de klankbordgroep géén bindend adviesrecht heeft, en ook
geen enkele invloed heeft of heeft gehad op de locatiekeuze van het KC West. Wat wij wél kunnen doen is
advies geven over hoe de inrichting van de locatie, rekening houdend met onze zorgen en wensen,
geoptimaliseerd kan worden. Hierbij spelen allerlei factoren een rol: verkeersveiligheid is voor de MR - dus de
oudervertegenwoordiging - een belangrijk thema, waar zaken als gebouwontwerp en parkeerhinder weer
belangrijke thema's zijn voor de omwonenden.
Waar staan we nu in het proces?
De belangrijkste knelpunten en zorgen rondom de verkeersveiligheid zijn door de klankbordgroep inmiddels in
kaart gebracht. De gemeente heeft daarop een aantal verkeerskundige adviesbureaus uitgenodigd om een
verkeersonderzoek in te stellen. Half december presenteren zij hun onderzoeken, waarna de klankbordgroep
een advies zal geven aan de gemeente welk bureau te kiezen. Er is nog geen definitief besluit genomen over
het ontwerp van het gebouw, maar wel zijn we bezig met het opstellen van een PvE (programma van eisen).
Belangrijk bij de keuze van het ontwerp zijn onderwerpen als het efficiënt benutten van gezamenlijke ruimtes
zonder de eigen identiteit te verliezen en mogelijkheid tot het aanpassen van het gebouw naar aanleiding van
toekomstige demografische ontwikkelingen (meer of juist minder leerlingen).
Tot zover de belangrijkste informatie over de klankbordgroep Kindcentrum West. Hopelijk beantwoordt dit een
aantal vragen en geeft het iets meer inzicht in wat we doen (maar ook wat we niet doen). Ik zal jullie middels
de fusiekrant regelmatig op de hoogte houden van waar we in het proces staan.
Groet,
Harold Wassing ( lid MR o.b.s.Tasveld en tevens lid van de klankbordgroep)

Wat doen de 3 scholen al samen?
- Woensdag 7 februari hebben we de 3e gezamenlijke studiedag voor de 3 schoolteams. We zoeken met
elkaar naar een gemeenschappelijke visie en van daaruit naar een goede vorm van samenwerking met daarbij
het geven van goed onderwijs als belangrijkste speerpunt.
- De juffen van groep 1 en 2 ( juf Wemke, juf Mirna en juf Diana) overleggen regelmatig hoe ze allemaal met
de methode “Onderbouwd” kunnen en willen werken.
- Onlangs hebben we hetzelfde besturingssysteem geïnstalleerd op de gezamenlijk gekochte I-pads.
- De internetsnelheid is op alle 3 scholen zodanig verhoogd dat er goed gewerkt kan worden ( ook op de
nieuwe I-pads).
- We gaan voor gezamenlijke Koningsspelen op vrijdag 20 april 2018.
- We zijn met een delegatie van de 3 scholen op bezoek geweest bij een drietal nieuwe Kindcentra om ideeën
op te doen.
- De Mr-en zijn al bij elkaar geweest en een nieuwe afspraak ligt in het verschiet.
- Ook aanvragen voor schoolcultuur, nieuwsbrieven versturen, activiteiten (schaatsen bv.) gelijk trekken,
methodes naast elkaar leggen enz. doen we samen.

