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

Samenwerking scholen & kinderopvang
Farmsum

17 mei 2013

Beste ouders,
Zoals wij u in het vorige Borgennieuws hebben beloofd proberen we u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom de toekomstige
samenwerking van onze scholen. Daarvoor gebruiken wij het Borgennieuws, deze
zult u dus regelmatig ontvangen.
Tijdens de meivakantie heb ik gesproken met o.a. de kinderopvang in Farmsum, de
projectleider kindvoozieningen van Noordkwartier en Marenland en heb ik veel
documenten gelezen. Op deze manier ontstaat een beeld.
Gistermiddag heb ik beide teams van de scholen ontmoet. In een open en eerlijk
gesprek hebben we gekeken naar de huidige situatie en de toekomst. Gisteravond
heb ik de ouders van de beide MR-en en van de ouderwerkgroep rondom de
samenwerking gesproken. Op deze manier kan ik een beeld vormen van de huidige
situatie. Wat mij duidelijk is geworden:
Alle betrokkenen vinden dat samenwerking de oplossing is voor het onderwijs en
opvang in Farmsum. Om de situatie van krimp het hoofd te kunnen bieden is dit de
enige manier om ervoor te zorgen dat we de komende jaren zowel openbaar als
christelijk kwalitatief goed onderwijs en opvang kunnen blijven bieden op deze
locatie.
Deze samenwerking biedt een nieuwe kans om de het onderwijs en de opvang nog
beter en aantrekkelijker te maken voor nieuwe ouders waardoor we verwachten dat
meer ouders gaan kiezen voor onze scholen en opvang.
Daarnaast vinden alle betrokkenen het van groot belang dat de beide identiteiten
volledig tot hun recht komen in het nieuwe concept, dit wordt onderschreven door
de besturen van beide scholen. Zij hebben afgesproken dat het een voorwaarde is
dat beide identiteiten blijven bestaan.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de MR-leden van de Ripperdaborg: René Bultstra (voorzitter), Roelf
Elema, Astrid Faber, Margriet Luijmers, Bianca Meintsma en Arjan v.d. Kooi, en bij de MR-leden van de
Rengersborg: Hans Wubbolts (voorzitter), Allan Varkevisser, Margriet Faber en Nelleke Bos.
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De communicatie is erg belangrijk. We willen graag dat ouders zoveel mogelijk op
de hoogte gehouden zijn van de ontwikkelingen. Daarvoor gebruiken we het
Borgernieuws maar ook persoonlijke ontmoetingen. Er zullen informatieavonden
volgen, voor alle ouders maar ook voor bepaalde groepen ouders en/of
betrokkenen.
Er wordt een projectgroep ingericht. Hierin zitten de directeuren van de scholen,
teamleden en ouders van de MR-en en de werkgroep. Volgende week hebben we
onze eerste bijeenkomst, op de agenda staat de planning, de communicatie en we
bespreken diverse scenario’s voor de toekomst.
Daarnaast spreek ik volgende week de ouders van de groepen 1 t/m 4 van de
Ripperdaborg. Dit zijn op dit moment de kleinste groepen. Deze kinderen hebben
direct te maken met de consequenties van het volgen van onderwijs in erg kleine
groepen. Ik ben benieuwd hoe dit voor specifiek deze groep ouders en hun kinderen
is en hoe zij de toekomst zien.
Ik houd u zo veel mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en ga ervan uit dat
er volgende week weer wat te melden is. Ik wens u hele fijne pinksterdagen!
Met vriendelijke groet
Ronald de Bie
Projectleider Kindvoorziening Farmsum
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