BorgenNieuws
Informatie over het onderzoek opgezet door de Medezeggenschapsraden van Openbare
Dalton Basisschool Ripperdaborg en Christelijke Basisschool Rengersborg naar mogelijke
toekomstige samenwerking in verband met krimp in Farmsum

13 februari, Borgshof

Farmsum = Farmsum
Via deze editie van het Borgennieuws willen we u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen tot zover. Op woensdag 6 februari jl. is er een gezamenlijke
ouderavond geweest op de Ripperdaborg voor de ouders van de Rengersborg en
Ripperdaborg. Het doel van de avond was de ouders te informeren over het
onderzoek dat onlangs is afgerond door Sol Consultancy. Voor dit onderzoek is er
gesproken met o.a. de voorzitters van de beide MR-en, de beide directeuren en de
voorzitter van de werkgroep.
De avond werd geopend met de uitspraak; ‘Farmsum is Farmsum. Het mag duidelijk
zijn dat dit unieke dorp met de prachtige locatie waar 2 scholen staan zijn eigen en
op zichzelf staande identiteit heeft.
Op de Ripperdaborg is de krimp inmiddels duidelijk voelbaar, terwijl de Rengersborg
er nog niet veel hinder van ondervindt en wat stabieler is. Als we echter een
gezonde school in Farmsum willen behouden, zal er actie ondernomen moeten
worden.
Wanneer men kijkt naar de demografische ontwikkelingen, moet het mogelijk zijn om
voor de komende 10 jaar een kindvoorziening te kunnen realiseren. Een
kindvoorziening is een voorziening waar de school, de peuterspeelzaal en de
kinderopvang in één gebouw zitten en eigenlijk ook onder één organisatie moeten
vallen. Dit laatste is niet op korte termijn noodzakelijk voor Farmsum.
Wat duidelijk naar voren komt in het onderzoek is dat er zowel bij de ouders als bij
het personeel van de scholen draagvlak is voor een fusie. Ook is er bij alle partijen de
bereidheid om een verregaande samenwerking aan te gaan om een school met
goed onderwijs in Farmsum te behouden.
Uit het onderzoek zijn een aantal aanbeveling voort gekomen die Sjoerd Sol heeft
gepresenteerd aan de ouders, teams en directies. Deze aanbevelingen worden op
de volgende pagina beschreven.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de MR-leden van de Ripperdaborg: René Bultstra (voorzitter), Roelf
Elema, Astrid Faber, Margriet Luijmers en, Bianca Meintsma en bij de MR-leden van de Rengersborg: Hans
Wubbolts (voorzitter), Allan Varkevisser, Margriet Faber en Nelleke Bos.
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1. Eén kindvoorziening Farmsum
Het is hierbij van belang dat alle partijen (basisscholen, opvang en peuterspeelzaal)
samen werken en samengaan in 1 gebouw.
2.Intentiebesluit fusie
Om dit te kunnen realiseren zal er door alle partijen een intentieverklaring tot fusie
getekend moeten worden.
3.Fusie per 1 aug 2014
Om ook als gefuseerde school bestaansrecht te behouden zal de fusie per 1
augustus 2014 gerealiseerd moeten worden.
4.Start met samenvoeging van groepen 1 en 2
Door nieuwe wetgeving is het nu mogelijk om de groepen 1 en 2 op voorhand al
samen te voegen als er een fusie-intentie door de scholen is getekend. Voorstel is om
dit voor het schooljaar 2013-2014 al te realiseren.
5.Projectopdracht directeuren & manager Kids2b + quick scan huisvesting
Er zal een quick-scan gedaan moeten worden naar de staat van het gebouw van
de Ripperdaborg, om zo te inventariseren wat de mogelijkheden en knelpunten zijn.
6. Externe projectleiding & interne kwartiermaker maart 2013
Er wordt aanbevolen om vanaf maart 2013 een externe, onafhankelijke projectleider
aan te stellen, die de fusie zal begeleiden en bewaken.
7. Kaders onderwijskundige identiteit vooraf vaststellen (op basis advies ouders)
Naar aanleiding van de memo die door de werkgroep is opgesteld en dus de
mening van de ouders omschrijft, zullen de directies en Mr-en een onderwijskundige
identiteit moeten opstellen die passend is voor de leerlingen en ouders.
8. Communicatie & klankbordgroep (‘platform MR’)
Een verzoek van de werkgroep ouders was dat er een eenduidige communicatie via
een ‘platform MR’ moet komen. Dit platform bestaat dan uit leden van de beide
MR’en. Door middel van het Borgennieuws kan aan dit verzoek worden voldaan.
9. Identiteit aanbevelingen van ouders overnemen
De ouder moeten beslissen wat de identiteit van een nieuwe school wordt. Zoals het
nu lijkt moeten daar zowel de christelijke als de openbare identiteit plaats in krijgen.
We willen er op wijzen dat dit slechts aanbevelingen zijn en dat er tot nu toe geen
concrete afspraken gemaakt zijn. Ook de besturen hebben geen uitspraken
gedaan over het bovenstaande en de gemeente zal ook betrokken moeten
worden bij eventuele plannen. Op 14 februari en 28 februari staan er bij de
gemeente Delfzijl raadsvergaderingen gepland waarin er over dit onderwerp
gesproken zal worden.
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