
Geachte Raad, 

Samen staan we sterker. 

Mijn naam is Marc Nijweide en ik spreek namens de gezamenlijke medezeggenschapsraden van 

basisscholen Augustinus en st. Martinus. Wij zijn zeer blij met de plannen van het college voor een 

nieuw schoolgebouw in Gaanderen. We ondersteunen ten volste de gekozen locatie en de 

samenwerking met de voetbalvereniging. De gekozen locatie biedt mogelijkheden voor verdere 

samenwerking met sportverenigingen, cultuur en welzijnsorganisaties die in de Pol zijn gevestigd. De 

betrokken partijen hebben ook de ambitie van deze mogelijkheden gebruik te gaan maken. Deze 

samenwerking zorgt voor synergie waardoor het geheel der dingen meer is dan de som der delen: 

samen staan we sterker. 

Bij de locatiekeuze is overwogen dat er ruimte is voor alle kinderen in Gaanderen. Dit is ook heel 

belangrijk voor ons, we zetten de eerste stap op weg naar 1 school voor alle kinderen in Gaanderen 

en we zijn blij dit uitgangspunt in het collegevoorstel terug te zien. De locatie biedt mogelijkheden 

voor veel initiatieven en wat zou het mooi zijn als al die mooie initiatieven toegankelijk zijn voor alle 

kinderen in Gaanderen. 

We gaan nu een fase in waarin het nieuwe gebouw concrete vormen aan gaat nemen. Wij vragen u 

hierbij als uitgangspunt te nemen: één schoolgebouw voor alle kinderen in Gaanderen. De 

consequenties en verschillen die B&W voorspiegelen kunnen naar onze mening fors minder uitvallen 

en kunnen ook op een later moment overwogen worden. 

Een belangrijk aspect dat wij in dit verband zouden willen noemen is de vrije schoolkeuze: Ouders 

kiezen de school voor hun kinderen. Wij denken dat de plannen van samenwerking met sport, 

cultuur en welzijnsorganisaties die tijdens het proces zijn ontstaan een grote aantrekkingskracht 

zullen uitoefenen en extra leerlingen gaan aantrekken. Dit wordt mede ondersteund door het feit dat 

OBS Dynamiek in Terborg een soortgelijk aanbod heeft en de enige school is binnen de stichting Pro8 

die niet krimpt in deze tijden, maar zelfs licht groeit. “Passend Onderwijs” zal ook een rol spelen bij 

de schoolkeuze en ook hogere leerlingaantallen geven. 

Aan het begin van dit proces zijn prognoses opgesteld ten aanzien van leerlingenaantallen. Wij 

zouden graag zien dat in de voorbereiding gebruik gemaakt wordt van actuele prognoses die 

bovenstaande effecten meewegen zodat de school groot genoeg is voor alle kinderen die daar 

worden aangemeld. 

Gezien de huidige staat van de schoolgebouwen vinden wij het van het grootste belang dat er zo 

spoedig mogelijk begonnen gaat worden met de voorbereidingen om te komen tot een nieuw 

gebouw. In de afgelopen tijd is intensief samengewerkt met als resultaat dit collegevoorstel, maar nu 

is het tijd om door te pakken.  

Ik dank u voor uw aandacht. 

De gezamenlijke medezeggenschapsraden van basisscholen Augustinus en st. Martinus. 


