
Onze weg naar krimpbestendige voorzieningen 

voor basisonderwijs en kinderopvang

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Stichting Christelijk Onderwijs Noordkwartier en Stichting Kids2b

Januari 2016

qnnnnno



  

Inleiding  6 

Hoofdstuk 1 Gemeente Appingedam 10 

Hoofdstuk 2 Gemeente Bedum 16

Hoofdstuk 3 Gemeente Delfzijl, kern 33

Hoofdstuk 4 Gemeente Delfzijl, dorpen Noord 30

Hoofdstuk 5 Gemeente Delfzijl, dorpen Zuid 36

Hoofdstuk 6 Gemeente Loppersum 42

Hoofdstuk 7 Gemeente Ten Boer 50

Bijlage A Leerlingenaantallen en prognoses scholen 58

Bijlage B Kinderaantallen en prognoses peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang  61

Inhoud 



In dit gebiedsplan beschrijven wij, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Stichting 
Christelijk Onderwijs Noordkwartier en Stichting Kids2b, onze weg naar krimpbestendige 
voorzieningen voor basisonderwijs en kinderopvang. In de regio Noordoost-Groningen, 
waar onze scholen en kinderopvang gehuisvest zijn, daalt het aantal inwoners en daarmee 
het aantal kinderen. Omdat we onderwijs en kinderopvang willen blijven bieden en de kwa-
liteit willen waarborgen, zijn we vanuit één visie op zoek gegaan naar een duurzame op-
lossing. Dit resulteerde in 2011 in een richtinggevend gebiedsplan met onze toekomstige 
locaties voor kindcentra: voorzieningen waar basisonderwijs en kinderopvang één geheel 
vormen. Inmiddels is een deel van onze plannen uitgevoerd. Soms in gewijzigde vorm, 
omdat dit beter bij de betrokkenen paste. Een ander deel van de plannen is nog in ontwik-
keling en zal de komende jaren verder vorm gaan krijgen. In dit gebiedsplan geven we een 
update van ons ‘reisdoel’, samen met achtergrondinformatie over de weg er naar toe.

Onze richting

Bij het opstellen van ons gebiedsplan zijn vier uitgangspunten leidend geweest: samenwerking, omvang, keuze-
mogelijkheid en nabijheid. Hierna worden ze toegelicht. 

Samenwerking

Wij, als kindorganisaties, zoeken de samenwerking met elkaar. Door samenwerking zijn we beter in 
staat om voorzieningen voor kinderen in onze regio te behouden. Tegelijkertijd biedt samenwerking ons de kans om 
(nog) beter in te spelen op individuele behoeften van kinderen. Een van onze ambities is om op verschillende plekken 
in Noordoost-Groningen kindcentra te realiseren. 

Onze visie op kindcentra: binnen een kindcentrum vormen het onderwijs en de kinderopvang één geheel, met één 
leidinggevende en één team. Met een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling en een breed (naschools) aanbod, 
bieden we er ieder kind van 0 - 12 jaar de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Door de voorzieningen te huisvesten 
onder één dak, kan het aanbod beter op elkaar worden afgestemd, kunnen middelen en ruimten efficiënter worden 
ingezet, en elkaars kwaliteiten beter worden benut. Bovendien kunnen ouders zowel voor opvang als onderwijs op één 
plek terecht. In de meest ideale situatie vormen de voorzieningen ook formeel één geheel. Een voordeel daarvan is dat 
het gemakkelijker wordt om onderwijs en opvang anders te organiseren. Denk aan één team van professionals dat de 
hele dag verantwoordelijk is voor een bepaalde leeftijdsgroep. 

Bij het maken van plannen voor huisvesting van onze voorzieningen werken we nauw samen met de gemeenten. 
Wat daarin meespeelt is dat in het gebied waar onze voorzieningen gehuisvest zijn, door aardgaswinning aardbevingen 
voorkomen. Ook de komende jaren zullen we hiermee te maken krijgen.

Daarom worden onze schoolgebouwen aardbevingsbestendig gemaakt. In overleg met de gemeenten wordt gekozen 
voor het bouwkundig versterken van de scholen of voor aardbevingsbestendige nieuwbouw. Immers, veiligheid staat 
bij ons voorop. Nieuwbouw en bouwkundig versterken bieden zowel ons als onze omgeving waardevolle mogelijkhe-
den, omdat we dan: 
- het gebouw beter kunnen afstemmen op onze (huidige) visie op onderwijs en onze wensen met betrekking tot 
 de ontwikkeling van kindcentra;
- onze ambitie om duurzame en energieneutrale scholen met een goed binnenklimaat te realiseren, gemakkelijker 
 kunnen verwezenlijken;
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- modulair en flexibel kunnen bouwen, zodat er bij dalende leerlingenaantallen gemakkelijk een gebouw of 
 ruimte kan worden afgestoten of verhuurd;
- het gebouw kunnen combineren met andere functies (denk bijvoorbeeld aan een wijkgebouw/dorpshuis 
 en voorzieningen op het gebied van cultuur en sport). Daardoor kunnen we nog meer betekenen voor de 
 leefbaarheid van een wijk of dorp. 

Bij het maken van plannen voor huisvesting willen we ons daarom niet alleen beperken tot onze eigen voorzieningen. 
Uitgangspunt is om dit met de gemeenten en andere betrokken partijen breed, over de verschillende beleidster-
reinen heen, te benaderen. 

Omvang

We streven naar een minimale schoolgrootte van ongeveer 80 leerlingen (dit zijn vier 
leerlingengroepen met maximaal twee leerjaren per groep). Daarmee wordt de kwaliteit van het 
onderwijs minder kwetsbaar. Voor leerkrachten wordt het gemakkelijker om grip te houden op de ontwikkeling van 
kinderen en plezier te houden in het werk. Kinderen hebben met deze schoolgrootte meer leeftijdsgenootjes om mee 
te spelen. Wat ook van invloed is op de kwaliteit is dat een grotere school verhoudingsgewijs minder kosten maakt 
voor het gebouw en meer geld heeft voor onderwijs. En dat een school van minimaal 80 leerlingen meer in staat is 
zichzelf te bekostigen en dus minder financieel afhankelijk is van andere (grotere) scholen binnen het schoolbestuur.

Waar het kan, in de grotere plaatsen, gaan we naar een schoolgrootte van minimaal 200 
leerlingen. Omdat dit meer onderwijskundige voordelen biedt. Op een school van 200 leerlingen zijn er meer 
mogelijkheden om groepen te formeren. We gaan nog met ouders en leerkrachten in overleg om over de maxi-
male grootte van onze scholen te praten.Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor de inzet van groepsleerkrachten 
en differentiëren van teams door het aanstellen van onderwijsassistenten, vakleerkrachten en andere deskundigen. 
Bovendien zijn op een school vanminimaal 200 leerlingen meer mogelijkheden om onze ideeën met betrekking tot een 
kindcentrum uit te werken. Om een krimpbestendig plan van (minimaal) 10 jaar te maken zijn de schoolprognoses voor 
2025 gebruikt.  

Binnen een kindcentrum bieden we peuteropvang (voor 2- tot 4-jarigen) als er minimaal 
8 peuters zijn. Omdat één pedagogisch medewerker 8 kinderen mag begeleiden. (De wettelijk vastgestelde 
maximale grootte van een peuterspeelzaalgroep is 16 kinderen, hiervoor moeten twee pedagogisch medewerkers 
worden ingezet.) Om dit financieel en organisatorisch haalbaar te maken, is samenwerking met de andere voorzie-
ningen noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de basisschool door het maken van combinatie-
uren van peuters en kleuters. In een kindcentrum is dit goed te realiseren. 

We bieden binnen een kindcentrum buitenschoolse opvang (voor 4- tot 12-jarigen) als 
er minimaal 10 kinderen zijn. Omdat één pedagogisch medewerker op dit moment 10 kinderen mag 
begeleiden (een basisgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en maximaal 30 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar). Ook hiervoor geldt dat de haalbaarheid afhangt van de wijze waarop 
wordt samengewerkt met de andere voorzieningen in het kindcentrum.

Met betrekking tot een dagopvang (0- tot 4-jarigen) kijken we per situatie wat de 
mogelijkheden zijn. Het is lastig om aan te geven hoeveel kinderen er minimaal moeten zijn om dagopvang 
aan te bieden omdat dit afhankelijk is van de leeftijdsopbouw van de groep. (Een pedagogisch medewerker mag 
bijvoorbeeld maximaal vier 0-jarigen begeleiden of acht 2-jarigen.) Ook met betrekking tot het aanbieden van 
dagopvang is er door samenwerking met andere voorzieningen in het kindcentrum meer mogelijk. Denk bijvoor-
beeld aan het bieden van peuteractiviteiten in combinatie met een peuter- of kleutergroep.  

Bij het maken van plannen voor een kindcentrum, zijn prognoses over de kinderopvang meegenomen.

Keuzemogelijkheid

Ouders moeten waar mogelijk kunnen kiezen uit openbaar onderwijs, protestants-
christelijk onderwijs en onderwijs waarin beide identiteiten een plaats krijgen (een 
samenwerkingsschool) en mogelijk uit scholen die voor een pedagogisch concept kiezen. 
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Wanneer niet alle vormen van identiteit kunnen worden aangeboden, heeft een samenwerkingsschool de voorkeur. 
Belangrijk is dat er op een samenwerkingsschool goede afspraken worden gemaakt over hoe de beide identiteiten 
terug te zien zijn in de school (zowel in het onderwijs als in de cultuur) en dat de afspraken worden bewaakt door 
een identiteitscommissie. Ouders, medewerkers en kinderen van beide identiteiten moeten zich er thuis voelen. 

Nabijheid

De reisafstand van huis naar school mag maximaal 6 km (aanvaardbare fietsafstand 
voor bovenbouwleerlingen) zijn.

Onze weg
Ons gebiedsplan is richtinggevend. Dat wil zeggen dat er mogelijk onderweg naar ons reisdoel toch nog andere 
keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat dit beter bij de omgeving of de betrokkenen past. We vinden het 
daarom belangrijk dat onze plannen in overleg met onze belanghebbenden worden uitgewerkt en staan open 
voor alternatieve mogelijkheden.   

Wegwijzer
In de volgende hoofdstukken laten we per gemeente zien hoe onze voorzieningen er in 2015 uitzagen en hoe we 
dit in 2025 voor ons zien. Per voorziening onderbouwen we, met behulp van prognoses, het reisdoel dat we voor 
ogen hebben. Daarnaast wordt achtergrondinformatie gegeven over de stand van zaken. Om een vollediger beeld 
te krijgen van de voorzieningen in ons gebied, geven we per gemeente een overzicht van scholen van andere 
schoolbesturen. Voor een totaaloverzicht van andere voorzieningen voor kinderopvang willen we verwijzen naar 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. In de teksten worden geen organisatienamen vermeld als het over onze 
eigen voorzieningen gaat (van Marenland, Noordkwartier of Kids2b). Als we het hebben over scholen en 
kinderopvang van andere organisaties, geven we wel de organisatienaam aan. 

Prognoses
De prognoses laten een trend zien waarop we beleid kunnen baseren. De prognoses zijn berekend door van het 
aantal kinderen dat de opvang/school op 1 oktober 2015 had, het gemeentelijke percentage voor krimp (0- tot 4-
jarigen/4- tot 12-jarigen) af te trekken. Het gemeentelijke percentage voor krimp is gemaakt aan de hand van 
demografische ontwikkelingen in het gebied. In de prognosecijfers wordt geen rekening gehouden met overheids-
beleid, ontwikkelingen in de economie of keuzes van ouders. Vooral de kinderopvang is sterk afhankelijk van over-
heidsbeleid en economische ontwikkelingen. De prognoses van het FCB voor kinderopvang houden wel rekening 
met deze aspecten, maar hebben in hun cijfers de prognoses met betrekking tot de regionale demografie (krimp) 
niet meegenomen. Door prognosecijfers van het FCB en de regionale demografie naast elkaar te zetten ontstaat 
een realistischer beeld. Bij het maken van definitieve keuzes is het dan ook belangrijk onderstaande FCB-prognoses 
mee te wegen (zie voor meer informatie in de bijlage). 

Prognoses FCB aantal kinderen op de kinderopvang (kinderdagopvang en bso) van 2015 – 2019
  

Gemeente %

Appingedam + 2

Bedum - 5

Delfzijl + 9

Loppersum + 7

Ten Boer + 17
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Kindcentrum Olingertil Appingedam

Obs Jan Ligthart en cbs De Citer vormen samen met bso Olingertil en peuterspeelzaal De Wieke (ASWA) 
het Kindcentrum Olingertil. De komende jaren wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling ervan. Volgens 
de prognoses hebben beide scholen in 2025 voldoende leerlingen om zelfstandig te blijven. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs Jan Ligthart   340  275
cbs De Citer   159  129 
peuterspeelzaal De Wieke (ASWA)   73  66
bso Olingertil  58  47

De vier partijen werden in 2014 gehuisvest onder één dak. Sindsdien werken ze samen om te komen tot een 
integraal kindcentrum. De samenwerkingsbereidheid tussen de partijen is groot. Er heeft zich inmiddels één team 
van medewerkers gevormd dat dezelfde omgangsregels hanteert en zich verantwoordelijk voelt voor ‘elkaars’ 
kinderen. Kindcentrum Olingertil biedt kinderen, met de inzet van diverse externe partijen, een breed aanbod 
van naschoolse activiteiten. Een pedagogisch medewerker vangt de kinderen na schooltijd op totdat de naschoolse 
activiteit begint. Het kindcentrum zit in een goed geoutilleerd gebouw: er zijn onder andere gymzalen, ateliers (voor 
creatieve vakken), een bibliotheek, individuele werkplekken voor kinderen en mooie buitenspeelplekken te vinden. 
Alle ruimten worden efficiënt benut. Olingertil wordt aangestuurd vanuit een managementteam, bestaande uit de 
leidinggevenden van de organisaties. Een lid is voorzitter van het managementteam. Doel van het managementteam 
is om de komende jaren leer- en ontwikkellijnen nog beter op elkaar af te stemmen, meer eenheid te brengen in 
de pedagogische visie en elkaars kwaliteiten meer te gaan benutten. Om kennis te delen en efficiënt te werken, 
wordt samengewerkt met kindcentrum OPwierde. Het gebouw zal aardbevingsbestendig worden gemaakt.

 

Kindcentrum Olingertil
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Kindcentrum OPwierde Appingedam

Obs De Vuurvlinder en cbs De Triangel vormen samen met dagopvang OPwierde, bso OPwierde en peuterspeelzaal 
Pinkeltje (ASWA) het kindcentrum OPwierde. De vier partijen werken de komende jaren aan de verdere ontwikkeling 
van het kindcentrum. De twee scholen hebben in 2025 voldoende kinderen om zelfstandig te blijven. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs De Vuurvlinder   237  192
cbs De Triangel   195  158 
peuterspeelzaal Pinkeltje (ASWA)   74  67
dagopvang OPwierde  44  40
bso OPwierde   28  23

In 2014 fuseerden de scholen ojs Jan Nieuwenhuijzen en obs Iemekörf tot obs De Vuurvlinder. In hetzelfde jaar be-
trokken de partners het mooie nieuwe gebouw OPwierde. De vier partijen zijn het afgelopen jaar steeds meer naar 
elkaar toe gegroeid. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over omgangsregels en men voelt zich verantwoordelijk 
voor ‘elkaars’ kinderen. Ook is er sprake van een (warme) overdracht van kinderen die van de kinderopvang/peuter-
speelzaal naar de basisschool gaan. Daarin worden allerlei aspecten op het gebied van ontwikkeling en zorg met el-
kaar doorgesproken. Wanneer het kan worden projecten in gezamenlijkheid opgepakt. Het brede naschoolse aanbod 
wordt in samenwerking met kindcentrum Olingertil aangeboden. Bijzonder aan het gebouw is de transparantie en de 
openheid. In het hart van het kindcentrum bevindt zich een grote hal met een tribunetrap. Deze ruimte wordt onder 
andere gebruikt voor (gezamenlijke) vieringen en voorstellingen. Daarnaast zijn er faciliteiten als een bibliotheek, een 
technieklokaal, gymzalen, ruimten om te knutselen en te koken en avontuurlijke buitenspeelruimten. OPwierde heeft 
een gezamenlijk managementteam, met een voorzitter. Hierin zijn de leidinggevenden van de vier partijen vertegen-
woordigd. Doel van het managementteam is om de komende jaren de onderwijskundige en pedagogische visie nog 
meer op elkaar af te stemmen en elkaars kwaliteiten meer te gaan benutten. Het gebouw wordt aardbevingsbesten-
dig gemaakt.
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Hoofdstuk 2  Gemeente Bedum

Kaart Bedum 2015                                                           Kaart Bedum 2025

q

n cbs De Akker (VCPONG)

n obs Venhuisschool 

n psz ’t Beudeltje 

n bso Zuidwolde 

q Kindcentrum Zuidwolden obs Togtemaar 

n do Bedum 

n bso Bedum 

n psz De Paddestoel 

n obs Togtemaar 

n do Bedum 

n bso Bedum 

n psz De Paddestoel

nn nn

n nn n

n

nn nq
n
n
n
n
n
o

kindcentrum

peuterspeelzaal (psz)

dagopvang (do)

buitenschoolse opvang (bso)

christelijke basischool (cbs)

openbare basisschool (obs)

samenwerkingsschool (sws)

171616



Kindcentrum Zuidwolde

Obs Venhuisschool en cbs De Akker (VCPO Noord-Groningen) gaan per 1 augustus 2016 fuseren tot een 
samenwerkingsschool. Basisschool ‘t Groenland wordt de nieuwe naam. De school zal onder het bestuur van 
VCPO Noord-Groningen gaan vallen. Samen met de bso Zuidwolde en peuterspeelzaal ’t Beudeltje wordt er 
een kindcentrum gevormd. Het kindcentrum wordt gehuisvest in een nieuw gebouw. Wanneer dit gebouw klaar 
is, is afhankelijk van het bouwproces. Naar inschatting zal dit in 2017 zijn. Volgens de prognoses zal de samen-
werkingsschool in 2025 83 leerlingen hebben. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

cbs De Akker (VCPONG)  45  35
obs Venhuisschool   62  48
peuterspeelzaal ’t Beudeltje   14  12
bso Zuidwolde   20  15

De twee scholen voelen zich inmiddels als één school, omdat ze al een tijdje met elkaar samenwerken. De klassen 
zijn samengevoegd en de teams zijn gemixt. De groepen 1 t/m 5 zitten in het gebouw van de Venhuisschool (samen 
met de peuterspeelzaal en de bso). De groepen 6 t/m 8 zitten in het gebouw van De Akker. De naam ’t Groenland 
is niet toevallig gekozen. ‘Groen’ en ‘duurzaam’ zijn begrippen die het team straks in hun nieuwe school willen laten 
terugkomen. Zowel in het gebouw als in het onderwijsprogramma. De teams van de scholen, bso en de peuter-
speelzaal kennen elkaar goed, omdat ze al langere tijd onder één dak zitten. Binnenkort wordt er gestart met de 
ontwikkeling van de visie op het kindcentrum en de vertaling ervan naar het gebouw. Het kindcentrum zal worden 
gebouwd op de locatie van de Venhuisschool. 

naar Kindcentrum Zuidwolde
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Overzicht van scholen van andere schoolbesturen en opvang (Kids2b) in de gemeente 
Bedum, met leerlingenaantallen:

Cbs De Regenboog (Bedum), Cbs De Haven, peuterspeelzaal De Joagertjes (Onderdendam)
Cbs De Regenboog en cbs De Haven vallen onder schoolbestuur VCPO Noord-Groningen. Cbs De Regenboog 
heeft op 1 oktober 2015 244 kinderen, cbs De Haven heeft 23 kinderen. In cbs De Haven is peuterspeelzaal 
De Joagertjes (Kids2b) gehuisvest. De peuterspeelzaal heeft op 1 oktober 2015 9 kinderen. Het schoolbestuur heeft 
het voornemen om cbs De Haven per 1 augustus 2016 te laten fuseren met cbs De Regenboog. De school heeft 
nog wel de mogelijkheid gekregen om te komen met een alternatief plan om de school in het dorp te behouden. 

Gbs De Horizon (Bedum) 
Gbs De Horizon valt onder schoolbestuur VGPONN. De school heeft op 1 oktober 2015 100 leerlingen.

Rkbs Sint Walfridus (Bedum)
Rkbs Sint Walfridus valt onder schoolbestuur Primenius. De school heeft op 1 oktober 2015 156 leerlingen.

Obs Togtemaar in Bedum zal in zijn huidige vorm blijven bestaan. De school krijgt een nieuw aardbevingsbestendig 
gebouw. Deze wordt gesitueerd naast het gebouw waar Kids2b gehuisvest is, met een dagopvang en bso. 
Naar verwachting wordt het gebouw in 2018 opgeleverd. De beide partijen gaan de samenwerking versterken. 
Ze kennen elkaar al goed. Met het worden van elkaars ‘buren’ is samenwerking gemakkelijker te realiseren.  

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs Togtemaar   243  187
dagopvang Bedum   51  43
bso Bedum   96  74
peuterspeelzaal De Paddestoel   95  80
(zit op een andere locatie in Bedum)

Obs Togtemaar Bedum
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Hoofdstuk 3  Gemeente Delfzijl: kern

Kaart Delfzijl: kern 2015                                                           Kaart Delfzijl: kern 2025
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Samenwerkingsschool Farmsumerborg Farmsum

De samenwerkingsschool Farmsumerborg (Noordkwartier) blijft in zijn huidige vorm bestaan. Het gebouw wordt 
bouwkundig versterkt tegen toekomstige aardbevingen. Peuterspeelzaal De Springplank zal mogelijk op termijn 
worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

bs Farmsumerborg   117  97
peuterspeelzaal De Springplank  14  13

In augustus 2014 fuseerden obs Ripperdaborg en cbs Rengersborg tot samenwerkingsschool Farmsumerborg. Hiermee 
is het voortbestaan van de basisschool in Farmsum voorlopig gewaarborgd. De samenwerkingsschool en de peuter-
speelzaal zijn gevestigd op het (groene) oude borgterrein van Farmsum. Er wordt al langere tijd met elkaar samenge-
werkt. Zo is er een doorgaande lijn op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en is sprake van een ‘warme’ 
overdracht. De dorpsbewoners van Farmsum zijn zeer betrokken bij de school. Er wordt met verschillende bedrijven en 
organisaties in het dorp samengewerkt. Binnenkort vestigt IVAK de Cultuurfabriek zich in het gebouw naast de school. 
De school is van plan om hun expertise in te schakelen bij het verzorgen van een breed aanbod aan activiteiten. Voor 
opvang kunnen ouders terecht bij Kindcentrum Noord. 

Bs Noorderbreedte en cbs De Meerpaal vormen samen met peuterspeelzaal Bredeschool Noord, dagopvang Delfzijl en 
bso Delfzijl Kindcentrum Noord. De komende jaren wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het kindcentrum. 
De scholen hebben de intentie om op 1 augustus 2016 met elkaar te gaan fuseren. De fusieschool wordt een samenwer-
kingsschool en zal onder het schoolbestuur van Marenland gaan vallen. In het kader van het aardbevingsbestendig 
maken wordt gezocht naar een oplossing op maat, waarbij bouwkundig versterken en nieuwbouw samen zullen gaan.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

bs Noorderbreedte   150  125
cbs De Meerpaal   81  67
peuterspeelzaal Bredeschool Noord  49  46
dagopvang Delfzijl   31  29
bso Delfzijl   39  32

Bs Noorderbreedte, cbs De Meerpaal, peuterspeelzaal en kinderopvang Bredeschool Noord Delfzijl betrokken in 2011 de 
(nieuwe) Bredeschool Noord. Sindsdien werken de partijen nauw met elkaar samen. Door allemaal gebruik te maken van het 
programma Leefstijl wordt ervoor gezorgd dat iedereen op dezelfde positieve manier met elkaar omgaat. De voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) is op elkaar afgestemd. In schooljaar 2015-2016 is er in dit kader een ‘tussenklas’ gestart. Een speci-
ale klas voor peuters voor het verbeteren van de taalontwikkeling. Ook het onderwijs tussen de twee scholen is grotendeels 
op elkaar afgestemd. Dat maakt de stap naar de fusie gemakkelijker. Kindcentrum Noord biedt kinderen naast onderwijs en 
opvang (in samenwerking met Kindcentrum Tuikwerd) een breed aanbod van naschoolse activiteiten. De drie partijen maken 
inmiddels efficiënt gebruik van elkaars ruimten en ook elkaars kwaliteiten worden benut. Bijvoorbeeld door medewerkers te 
laten samenwerken. De gecombineerde groep 3 van de twee scholen is hiervan een voorbeeld. De toekomstige functie van 
directeur kindcentrum Noord wordt op dit moment uitgevoerd door de directeur van bs Noorderbreedte. De leidinggevenden 
van de verschillende partijen vormen samen het managementteam. Een belangrijk doel voor de komende jaren is om samen, 
vanuit één plan, aan te sluiten bij wat kinderen nodig hebben en ervoor te zorgen dat kinderen hun talenten kunnen ontwikke-
len. Deze eenduidigheid in onderwijs en opvang werkt ook voor ouders prettig. Daarnaast gaat het managementteam op zoek 
naar een passende organisatievorm voor het kindcentrum. In het gebouw is naast het kindcentrum ook een multifunctioneel 
centrum gehuisvest, met diverse faciliteiten waar de partners, organisaties, clubs en verenigingen gebruik van (kunnen) maken.

Kindcentrum Noord  Delfzijl
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Kindcentrum Tuikwerd  Delfzijl

Obs De Garven en cbs De Vore vormen samen met peuterspeelzaal Duimelotje Kindcentrum Tuikwerd. De komende 
jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling ervan. Van beide scholen zitten er 15 kinderen in de Schakelklas 
(klas voor asielzoekerskinderen). Verwachting is dat het aantal asielzoekerskinderen vanaf april 2016 verdubbelt. 
Kindcentrum Tuikwerd wordt gehuisvest in een nieuw aardbevingsbestendig gebouw. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs De Garven   151*  140** 
cbs De Vore   107*  104**
peuterspeelzaal Duimelotje  22*  21**

* Inclusief 15 asielzoekerskinderen, ** Inclusief 30 asielzoekerskinderen

De drie partijen betrokken in 2009 de Bredeschool Tuikwerd (inmiddels wordt niet meer van Bredeschool gesproken 
maar van Kindcentrum). De laatste jaren hebben de partners steeds meer de samenwerking gezocht. Er is bijvoor-
beeld een Schakelklas voor asielzoekerskinderen opgezet, er zijn verbindingen gelegd op VVE-gebied en er is een 
tussenklas gestart (een speciale klas voor peuters voor het verbeteren van de taalontwikkeling). Inmiddels worden ook 
activiteiten en vieringen samen opgepakt. In samenwerking met Kindcentrum Noord wordt een breed aanbod aan 
naschoolse activiteiten aangeboden. De nieuwbouw biedt de partners nieuwe mogelijkheden. Het managementteam 
bestaat uit de leidinggevenden van de betrokken partijen, waarvan één teamlid voorzitter is. Het managementteam 
wil zich de komende periode herbezinnen op de visie van Kindcentrum Tuikwerd en de samenwerking tussen de ver-
schillende partijen. Bedoeling is om het nieuwe gebouw daarop af te stemmen. In het huidige gebouw is, naast het 
kindcentrum, een multifunctioneel centrum gehuisvest. Er wordt nog nagedacht over de invulling ervan in de nieuw-
bouw. Wens is om de bibliotheek mee te nemen.
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Overzicht van scholen/opvang van andere organisaties in Delfzijl West, 
met aantal kinderen:

Rkbs Sterre der Zee
Rkbs Sterre der Zee valt onder schoolbestuur Primenius. De school heeft op 1 oktober 2015 59 kinderen. 
De school zal onderdeel gaan uitmaken van Campus kindcentrum West.

Gbs Het Baken
Gbs Het Baken valt onder schoolbestuur VGPONN. De school heeft op 1 oktober 2015 59 kinderen. De school 
is gevestigd in de buurt van Campus kindcentrum West, maar zal op de huidige locatie blijven.

Dagopvang en bso Tante Toos
Kinderopvang Tante Toos valt onder de organisatie Smallsteps. De kinderopvang heeft op 1 oktober 2015 
98 kinderen, de buitenschoolse opvang telt op 1 oktober 2015 150 kinderen. 

Mogelijk wordt op termijn samenwerking gezocht tussen Campus Kindcentrum West en bovengenoemde
scholen en kinderopvang.

Campus Kindcentrum West  Delfzijl

Cbs De Windroos, cbs De Zaaier, obs ’t Zigt, obs Tasveld en obs Jan Ligthart gaan samen met de peuterspeelzalen 
Otje en De Paddestoel onderdeel uitmaken van Campus Kindcentrum West. Hierbij worden ook scholen van
andere besturen betrokken. De voorzieningen worden gehuisvest in nieuwe aardbevingsbestendige, duur-
zaam gebouwde en energieneutrale gebouwen met een goed binnenklimaat. Naar inschatting worden de nieuwe 
gebouwen in 2018 opgeleverd. Er wordt onderzoek gedaan naar fusiemogelijkheden tussen de openbare scholen 
van Marenland en tussen de christelijke scholen van Noordkwartier. Ook de samenwerking tussen de peuter- en 
kinderopvang van Kids2b kan wordt verstevigd. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

cbs De Windroos  138  115 
cbs De Zaaier  128  91
obs ’t Zigt  110  91 
obs Tasveld  102  85 
obs Jan Ligthart  110  91
peuterspeelzaal Otje   20  19
peuterspeelzaal De Paddenstoel  51  47

Bij de bouw van Campus Kindcentrum West wordt rekening gehouden met de visie van het kindcentrum en 
de samenwerking tussen de organisaties. De plannen hiervoor moeten nog worden ontwikkeld.
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Hoofdstuk 4  Gemeente Delfzijl: dorpen Noord

Kaart Delfzijl: dorpen Noord 2015                                  Kaart Delfzijl: dorpen Noord  2025
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Kindcentrum Spijk 

Obs Fiepko Coolman en cbs De Borgstee gaan samen met peuterspeelzaal ’t Hummelhoes (Kids2b) Kindcentrum 
Spijk vormen. Het kindcentrum wordt gehuisvest in een nieuw gebouw. Naar inschatting zal het nieuwe gebouw 
in 2018 worden opgeleverd. Mogelijk wordt er in de toekomst onderzoek gedaan naar de vorming van een 
samenwerkingsschool.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs Fiepko Coolman   65  54
cbs De Borgstee   163  135
peuterspeelzaal ’t Hummelhoes   30  28

De verschillende partners hebben onlangs een start gemaakt met de ontwikkeling van een visie op hun kindcen-
trum en de vertaling ervan naar het gebouw. In het nieuwe gebouw krijgen ook een jeugdbibliotheek, logopedie 
en mogelijk andere aan onderwijs gerelateerde organisaties een plek. Er wordt onderzocht of er behoefte is aan 
een kinderopvang en/of bso in het kindcentrum. De scholen zijn al actief in het aanbieden van naschoolse activitei-
ten. Eerder sloten in deze regio twee andere scholen. Cbs Bierum fuseerde in augustus 2015 met cbs De Burcht in 
Spijk tot cbs De Borgstee. En nbs De Sterren in Godlinze (Lauwers & Eems), nevenvestiging van obs De Sterren in 
Uithuizermeeden, sloot in 2012 haar deuren.   

naar Kindcentrum Spijk  
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Kindcentrum Holwierde

Obs Hiliglo in Holwierde heeft volgens de prognose in 2025 64 kinderen. Voor de jaren erna lijkt het leerlingen-
aantal stabiel te blijven. De school zal daarom blijven voortbestaan. Doel is om een kleinschalig kindcentrum te 
ontwikkelen. Samen met ouders/dorpsbewoners wordt een plan gemaakt om de kwaliteit/aantrekkelijkheid ervan 
te (blijven) waarborgen. Het gebouw zal aardbevingsbestendig worden gemaakt.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs Hiliglo   77  64

De school heeft inmiddels een brede werkgroep, bestaande uit dorpsbewoners, ouders en teamleden, geformeerd 
om een plan te ontwikkelen. De werkgroep wil de school een nog meer prominente plek geven in het dorp. Om 
zo meer te kunnen betekenen voor dorpsbewoners, maar ook om dorpsbewoners meer te betrekken bij de school. 
Het idee is ook om te kijken hoe het dorp de school kan ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van 
de exploitatiekosten van het gebouw. Er zijn al een aantal plannen bedacht om de binding met het dorp te verster-
ken. Omdat de bibliobus gaat verdwijnen, heeft de school bijvoorbeeld een Boekspot in de plaatselijke supermarkt 
(Buurtsuperrr) opgezet. Een plek waar je boeken kunt delen met anderen. Maar ook een plek waar de school voor-
leesmomenten organiseert voor verschillende doelgroepen in het dorp (bijvoorbeeld voor peuters en ouderen). 
Plan is daarnaast om een peuteropvang te integreren in de school en een breed naschools aanbod aan te bieden. 
Er wordt onderzocht of het haalbaar is om kinderopvang te realiseren.   
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Hoofdstuk 5  Gemeente Delfzijl: dorpen Zuid

Kaart Delfzijl: dorpen Zuid 2015                                              Kaart Delfzijl: dorpen Zuid 2025
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Kindcentrum Wagenborgen  

Obs De Waarborg en cbs De Blinke gaan op 1 augustus 2016 fuseren. De fusieschool wordt een samenwerkings-
school en ondergebracht bij schoolbestuur Marenland. Samen met peuterspeelzaal Humpie Dumpie wordt Kind-
centrum Wagenborgen gevormd. Het kindcentrum wordt gehuisvest in een nieuw gebouw. Naar verwachting zal 
dit in 2018 gereed zijn. Ook obs Meedhuizen (Meedhuizen) zal op termijn fuseren met de samenwerkingsschool. 
De fusie gaat plaatsvinden zodra het nieuwe gebouw klaar is. Met de fusie van obs Meedhuizen met de samenwer-
kingsschool in Wagenborgen is er geen basisschool meer in Meedhuizen. Ouders kunnen dan kiezen voor de school 
in Wagenborgen of voor een school in Delfzijl of Appingedam. De afstanden naar de verschillende scholen liggen 
tussen de 6 en 7 km.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs De Waarborg   97  81
cbs De Blinke   63  53 
obs Meedhuizen   55  46 
peuterspeelzaal Humpie Dumpie  25  23

Obs De Waarborg en cbs De Blinke zijn per augustus 2015 ondergebracht op één locatie. Op deze manier kan 
er gemakkelijker worden toegewerkt naar de fusie. Er zijn bijvoorbeeld al een paar groepen samengevoegd, 
activiteiten en vieringen worden samen opgepakt en er wordt in gezamenlijkheid vergaderd. Een identiteits-
commissie, bestaande uit ouders, leerkrachten en een externe deskundige, is betrokken bij de vormgeving van 
de identiteit in de school. Momenteel wordt er door middel van een pilot gekeken hoe dit het beste kan worden 
ingevuld. Mooi is dat het hele dorp betrokken is bij de vormgeving van het kindcentrum. Samen is een ‘kind-
centrumconcept’ vastgesteld. Doel van Kindcentrum Wagenborgen is om de omgeving te betrekken bij het
onderwijs. Zowel de fysieke (natuurlijke) omgeving als de clubs en verenigingen in het dorp. Omdat de 
bibliobus verdwijnt zal er ook een jeugdbibliotheek worden opgenomen in het kindcentrum. Daarnaast wil 
men nog meer ict gaan inzetten ter ondersteuning van het onderwijs.    

naar Kindcentrum Wagenborgen  
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Kindcentrum Woldendorp  

Obs De Munte (Termunterzijl) gaat naar verwachting binnen vijf jaar fuseren met obs Woldrakkers (Woldendorp). 
De fusieschool gaat samen met peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes Kindcentrum Woldendorp vormen. Beide scholen 
zijn Marenlandscholen. Met de fusie van obs De Munte met obs Woldrakkers is er geen basisschool meer in 
Termunterzijl. Voor ouders in Termunterzijl is de dichtstbijzijnde school in Woldendorp. De afstand naar Wolden-
dorp is nog geen 4 km.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs De Munte   55  46
obs Woldrakkers  71  59 
peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes   19  18

Obs Woldrakkers en obs De Munte hebben één directeur. Dat zorgt ervoor dat de scholen al veel samen doen 
en elkaar goed kennen. Een middag in de week organiseren ze bijvoorbeeld samen diverse workshops, waaruit 
kinderen kunnen kiezen. Obs Woldrakkers is gehuisvest naast het Dollard College. Peuterspeelzaal ’t Hummelhoes 
zit in een zijvleugel van de Woldrakkers. De partners zijn net gestart met de ontwikkeling van een visie op hun 
kindcentrum. Een aantal kindcentrumelementen zijn nu al terug te zien. Omdat de bibliobus gaat verdwijnen, 
maakt de school zich bijvoorbeeld hard voor het realiseren van een beleefbibliotheek voor het dorp. Een biblio-
theek waarin nieuwe media een plek krijgen en waar alle zintuigen van kinderen worden aangesproken. Daarnaast 
kunnen kinderen meedoen aan diverse naschoolse activiteiten. Al eerder (in 2014) sloot cbs De Bron in Woldendorp 
haar deuren, omdat het aantal leerlingen beneden de opheffingsnorm lag. De school was een nevenvestiging van 
cbs De Blinke in Wagenborgen.
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Hoofdstuk 6  Gemeente Loppersum

Kaart Loppersum 2015                                                           Kaart Loppersum 2025 
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Kindcentrum Middelstum  

Obs De Wilster en cbs Wicher Sytzema gaan samen met peuterspeelzaal Het Hummelhoes en bso De Vogelvriend 
Kindcentrum Middelstum vormen. Het kindcentrum komt in een nieuw gebouw, op het terrein van gbs Klim-op 
(VGPONN). Het nieuwe gebouw zal uiterlijk in 2018 klaar zijn. Het leerlingenaantal op beide scholen is (voorlopig) 
groot genoeg om zelfstandig te blijven.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs De Wilster   108  88
cbs Wicher Sytzema   104  84 
peuterspeelzaal Het Hummelhoes   42  34
bso De Vogelvriend   15  12

De visie op de samenwerking tussen de organisaties en de vertaling ervan naar het gebouw moet nog worden 
ontwikkeld. Momenteel zijn de bso en de peuterspeelzaal gehuisvest in het gebouw van obs De Wilster. De 
organisaties kennen elkaar goed. Ook de teams van de drie scholen beginnen elkaar steeds vaker op te zoeken. 

Overzicht van scholen van andere schoolbesturen in Middelstum, met leerlingenaantallen:

Gbs Klim-op (Middelstum)
Gbs Klim-op valt onder schoolbestuur VGPONN. De school telt op 1 oktober 2015 71 leerlingen. Kindcentrum 
Middelstum komt op het terrein van gbs Klim-op te staan. Gbs Klim-op verhuist naar het gebouw van de Wicher 
Sytzemaschool.

Samenwerkingsschool Stedum  

Obs De Bongerd en cbs De Crangeborg gaan per 1 augustus 2016 fuseren. De fusieschool wordt een samen-
werkingsschool en ondergebracht bij schoolbestuur Noordkwartier. De school wordt samen met peuterspeelzaal 
Het Vlinderhofje gehuisvest in een nieuw gebouw. Naar verwachting zal de nieuwbouw in 2017 gereed zijn. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs De Bongerd   60  49
cbs De Crangeborg   47  38
peuterspeelzaal Het Vlinderhofje   15  12

De teams van de scholen hebben elkaar inmiddels goed leren kennen. Ter voorbereiding op de fusie wordt 
structureel overleg met elkaar gevoerd en bij elkaar in de klas gekeken. Het onderwijsmodel is gebaseerd op 
een kindgerichte leeromgeving waarin de kinderen op hun eigen wijze en tempo, door adaptief onderwijs, 
de verschillende leerlijnen volgen. De visie met betrekking tot het kindcentrum en de vertaling ervan naar het 
gebouw moet nog worden ontwikkeld. De dorpsbewoners staan positief tegenover de ontwikkelingen en zijn 
zeer betrokken. 
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Kindcentrum Loppersum  

Obs Prinses Beatrix en cbs Roemte gaan samen met peuterspeelzaal Prugelhörn, dagopvang Loppersum en 
bso Loppersum, Kindcentrum Loppersum vormen. Het kindcentrum wordt gehuisvest in een nieuw gebouw. 
Naar verwachting zal het gebouw in 2018 gereed zijn. Mogelijk wordt er in de toekomst onderzoek gedaan naar 
de vorming van een samenwerkingsschool.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs Prinses Beatrix   87 71
cbs Roemte   180 146
peuterspeelzaal Prugelhörn   29 24
dagopvang Loppersum   26 21
bso Loppersum   42 34

Loppersum was de eerste gemeente waar de NAM onderzoek deed naar de aardbevingsbestendigheid van de 
scholen. Als pilot werden in mei 2015 de scholen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang in één noodvoorziening
ondergebracht. De organisaties hebben elkaar sindsdien goed leren kennen. Op praktisch niveau worden allerlei 
zaken al afgestemd. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een visie op het onderwijs en het kindcentrum, 
en de vertaling ervan naar het gebouw.     

naar Kindcentrum Loppersum
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Bs Wirdumerklimmer Wirdum  

Verwacht wordt dat basisschool Wirdumerklimmer in 2016 of 2017 gaat sluiten. Volgens de prognose zal de school 
in 2025 27 leerlingen hebben. Omdat er momenteel 12 4- tot 7-jarigen op de school zitten en er geen perspectief 
is op toename van het leerlingenaantal, is het waarschijnlijk dat het leerlingenaantal over een paar jaar al tegen de 
opheffingsnorm van 23 ligt.

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

bs Wirdumerklimmer   33  27*
peuterspeelzaal Garrelsgrut  8  7*

* Omdat er momenteel 12 4- t/m 7-jarigen op de school zitten is het waarschijnlijk dat het leerlingenaantal over 

   een paar jaar al tegen de opheffingsnorm van 23 ligt.

Bs Wirdumerklimmer is in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen obs Wirdumerdraai en cbs Klimop. 
Peuterspeelzaal Garrelsgrut is gevestigd in het gebouw van de Wirdumerklimmer.

Netwerkschool Loppersum Oost  

Odbs Abt Emo (Westeremden), obs De Zandplaat (’t Zandt), en obs Wilgenstee (Zeerijp, nevenvestiging van obs 
Prinses Beatrix) vormen samen op 3 locaties de Netwerkschool Loppersum Oost. Netwerkschool Loppersum Oost 
is een pilot. Rond 2017 wordt besloten of, en in welke vorm, de netwerkschool blijft bestaan. De gebouwen van 
odbs Abt Emo, obs De Zandplaat en obs Wilgenstee worden bouwkundig versterkt. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

odbs Abt Emo   31  25
obs De Zandplaat   40  32 
obs Wilgenstee   77  71
psz De Peutersoos (Stichting De Peutersoos) 10  8
peuterspeelzaal De Zandkorreltjes  5  4

De netwerkschool is in augustus 2014 van start gegaan. Doel is om de samenwerking tussen de scholen te versterken en te 
komen tot één team met één management. Daarmee wil men de werkdruk voor medewerkers verlagen en ervoor zorgen 
dat kinderen vaker met leeftijdsgenoten omgaan. Ook de financiën kunnen door samenwerking efficiënter worden ingezet. 
Achterliggend doel is te (blijven) zorgen voor een goede en stabiele onderwijskwaliteit. Het afgelopen jaar zijn de teams 
steeds meer met elkaar gaan samenwerken. Er zijn bijvoorbeeld gezamenlijke bouwoverleggen, zodat men efficiënt gebruik 
kan maken van elkaars expertise. Om elkaar beter te kunnen ondersteunen zijn methodes op elkaar afgestemd. Leerlingen 
ontmoeten elkaar tijdens de gezamenlijke activiteiten en de bovenbouw van odbs Abt Emo en obs De Zandplaat worden 
nu wekelijks samengevoegd. De leerlingen ontmoeten elkaar ook digitaal (bijvoorbeeld via Skype), de ict-infrastructuur is 
hiervoor gereed gemaakt. Eerder was ook obs Prinses Beatrix bij de netwerkschool betrokken. Deze school gaat in de 
toekomst, samen met cbs De Roemte en de kinder- en peuteropvang van Kids2b, Kindcentrum Loppersum vormen.

Peuterspeelzaal De Zandkorreltjes (Kids2b) is gevestigd in het gebouw van De Zandplaat en peuterspeelzaal De Peutersoos 
(Stichting De Peutersoos) in het gebouw van Abt Emo. Er is goed en geregeld contact tussen de peuterspeelzalen en de 
scholen. Er is sprake van een warme overdracht van peuterspeelzaal naar basisonderwijs, en peuters en kleuters spelen 
geregeld met elkaar samen. In ’t Zandt zitten bijvoorbeeld weinig jongens op de peuterspeelzaal. Daarom komen er gere-
geld een paar kleuters bij hen buurten. In Westeremden werken de peuterspeelzaal en de school drie weken per jaar aan 
hetzelfde thema. In beide dorpen horen school en peuterspeelzaal helemaal bij elkaar. 
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Hoofdstuk 7  Gemeente Ten Boer

Kaart Ten Boer 2015                                                           Kaart Ten Boer 2025
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Kindcentrum De Huifkar Ten Boer  

Obs De Huifkar vormt samen met peuterspeelzaal ’t Krummelhoes, dagopvang Ten Boer en bso Ten Boer, Kind-
centrum De Huifkar. De komende jaren wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling ervan. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs De Huifkar   243  175
peuterspeelzaal ’t Krummelhoes   43  32
dagopvang Ten Boer   52  39
bso Ten Boer   127  91

De partners kwamen in 2009 bij elkaar in één gebouw (de peuterspeelzaal is inmiddels bij Kids2b ondergebracht). 
De laatste jaren zijn de teams steeds meer naar elkaar toe gegroeid en op inhoudelijk niveau gaan samenwerken. 
Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over regels en men voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinde-
ren. Ook festiviteiten worden met elkaar georganiseerd. Daarnaast is er sprake van een (warme) overdracht van 
kinderopvang/peuterspeelzaal naar de basisschool. Bijzonder aan Kindcentrum De Huifkar is de betrokkenheid 
van kinderen bij elkaar. Regelmatig komen kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar over de vloer om elkaar 
te helpen en/of worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Het kindcentrum heeft één managementteam. 
Het managementteam bestaat uit de leidinggevenden van de betrokken partijen, waarvan één teamlid voorzitter is. 
Doel van het managementteam is om door gebruikmaking van elkaars talenten en expertise het aanbod voor 
kinderen te verbreden. Onlangs zijn er verschillende projectgroepen gestart, waarin dit met elkaar wordt uitge-
werkt. Zo is er bijvoorbeeld een projectgroep ‘taal’, een projectgroep ‘spelen en leren’ en een projectgroep ‘pr’. 
Een stuurgroep zorgt voor de coördinatie en de verbinding tussen de verschillende projectgroepen.

Kindcentrum De Huifkar
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Obs Woltersum  

Er wordt nog nagedacht over de toekomst van obs Woltersum. De school heeft momenteel 38 leerlingen. Volgens 
de prognose heeft de school in 2025 27 leerlingen. Omdat er momenteel maar 13 4- t/m 7-jarigen op de school 
zitten, lijkt het waarschijnlijk dat de school over een paar jaar al rond dit aantal zit. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs Woltersum   38  27*

* Omdat er momenteel maar 13 4- t/m 7-jarigen op de school zitten, lijkt het waarschijnlijk dat het leerlingenaantal 

   over een paar jaar rond de 27 zit. 

De school is een nevenvestiging van obs De Huifkar in Ten Boer. De Huifkar brengt bij aanmelding van leerlingen 
bewust obs Woltersum als keuzemogelijkheid onder de aandacht. De dorpsvereniging van Woltersum heeft 
enige tijd geleden een busje aangeschaft om leerlingen van Ten Boer naar Woltersum te vervoeren. De conciërge 
van de school rijdt nu dagelijks heen en weer. 

Obs Garmerwolde 

Er wordt nog nagedacht over de toekomst van obs Garmerwolde. De school heeft momenteel 37 leerlingen. Volgens 
de prognose heeft de school in 2025 27 leerlingen. Omdat er momenteel maar 12 4 t/m 7 jarigen op de school zitten 
en er weinig nieuwe aanmeldingen zijn, lijkt het waarschijnlijk dat het leerlingenaantal al over twee jaar rond de 25 zit. 

 aantal kinderen 1 oktober 2015 aantal kinderen prognose 2025 

obs Garmerwolde  37  27*
bso Garmerwolde  8  6*

* Omdat er momenteel maar 12 4- t/m 7-jarigen op de school zitten, lijkt het waarschijnlijk dat het  leerlingenaantal 

   over twee jaar rond de 25 zit. 

Obs Garmerwolde heeft de laatste jaren, tegen alle prognoses en krimpverwachtingen in, een gelijkblijvend 
leerlingenaantal (telkens zo tegen de 40 leerlingen). Dat heeft ermee te maken dat de school ook leerlingen uit 
Ten Boer, Thesinge en de stad Groningen krijgt. De school ligt vlak tegen grote stadswijken van Groningen aan 
en is daarom niet alleen aantrekkelijk voor kinderen uit het dorp, maar ook voor kinderen die gebaat zijn bij een 
kleinschalige leeromgeving. Momenteel is het lastig om het leerlingenaantal stabiel te houden, ondanks de 
aandacht die er is voor pr van de school. De bso is gehuisvest in het gebouw van obs Garmerwolde, maar wordt 
door de geringe deelname bedreigd in haar bestaan.
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Overzicht van scholen van andere schoolbesturen en opvang (Kids2b) in de gemeente 
Ten Boer, met aantal kinderen:

Cbs De Fontein (Ten Boer)
Cbs De Fontein viel tot voor kort onder schoolbestuur VCBO Ten Boer. Door een besturenfusie met VCPO Noord-
Groningen per 1 januari 2016, valt de school nu onder schoolbestuur VCPO Noord-Groningen. De school heeft op 
1 oktober 2015 165 leerlingen. 

Gbs De Poort (Ten Boer)
Gbs De Poort valt onder schoolbestuur VGPONN. De school heeft op 1 oktober 2015 113 leerlingen.

Cbs De Til, peuterspeelzaal De Benjamin (Thesinge)
Cbs De Til viel tot voor kort onder schoolbestuur VCBO Ten Boer. Door een besturenfusie met VCPO Noord-
Groningen per 1 januari 2016, valt de school nu onder schoolbestuur VCPO Noord-Groningen. De school heeft 
op 1 oktober 2015 38 leerlingen. In het dorpshuis van Thesinge is peuterspeelzaal De Benjamin (Kids2b) gevestigd. 
De peuterspeelzaal heeft op 1 oktober 2015 15 kinderen.

Cbs De Wieken, bso De Goudgravers (Ten Post)
Cbs De Wieken viel onder schoolbestuur VCBO Ten Boer. Per 1 januari 2016 valt de school door een besturenfusie 
onder schoolbestuur VCPO Noord-Groningen. De school heeft op 1 oktober 2015 61 leerlingen. In 2014 sloot obs 
De Lessenaar (Marenland) in Ten Post haar deuren, omdat het leerlingenaantal beneden de opheffingsnorm lag. 
De kinderen van deze school gingen naar cbs De Wieken. Cbs De Wieken is een ‘open christelijke dorpsschool’, 
een soort van samenwerkingsschool waar ouders en kinderen met verschillende identiteiten zich thuis voelen.  
In de school is bso De Goudgravers (Kids2b) gehuisvest. De bso heeft op 1 oktober 2015 9 kinderen.

5756
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Bijlage A Aantal leerlingen en prognoses (scholen)

De prognoses zijn berekend door van het aantal kinderen dat de school op 1 oktober 2015 had, het gemeentelijke percentage voor krimp* 
(4–tot 12-jarigen) af te trekken. Het gemeentelijke percentage voor krimp is gemaakt aan de hand van demografische ontwikkelingen in het gebied. 
Het is lastig om een precieze voorspelling te maken van het toekomstige aantal kinderen op de school, omdat er geen rekening wordt gehouden 
met onvoorziene gebeurtenissen (denk aan: overheidsbeleid, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, keuzes van ouders). 

* Er is gebruik gemaakt van de lange termijnprognose 2014. Deze is gebaseerd op de Primos prognose 2013 en bewerkt door de Provincie Groningen (mei 2014).

Gemeente Appingedam, leerlingprognoses 4- tot 12-jarigen

schoolnaam plaats bestuur                 2015 (1 okt. 100%)       2020 (89%)        2025 (81%)       2030 (78%)

cbs De Citer  Appingedam Noordkwartier 159 141 129 124
cbs De Triangel Appingedam Noordkwartier 195 173 158 152
obs De Vuurvlinder Appingedam Marenland 237 211 192 185
obs Jan Ligthart  Appingedam Marenland 340 303 275 265

      

Gemeente Bedum, leerlingprognoses 4- tot 12-jarigen

schoolnaam plaats bestuur              2015 (1 okt. 100%)          2020 (91%)         2025 (77%)           2030 (76%)

obs Togtemaarschool  Bedum  Marenland 243 221 187 185
obs Venhuisschool Zuidwolde  Marenland 62 56 48 47

 

Gemeente Delfzijl, leerlingprognoses 4- tot 12-jarigen

schoolnaam plaats bestuur              2015 (1 okt. 100%)         2020 (90%)           2025 (83%)         2030 (82%)

Delfzijl kern      
bs Noorderbreedte Delfzijl Marenland 150 135 125 123
cbs De Meerpaal Delfzijl Noordkwartier 81 73 67 66
obs Jan Ligthartschool Delfzijl Marenland 110 99 91 90
obs ‘t Tasveld Delfzijl Marenland 102 92 85 84
cbs De Windroos Delfzijl Noordkwartier 138 124 115 113
obs De Garven Delfzijl Marenland 136 + 15 (SK) 121 + 30 110 + 30 109 + 30
cbs De Vore Delfzijl Noordkwartier 92 + 15 (SK) 81 + 30 74 + 30 73 + 30
obs ‘t Zigt  Delfzijl Marenland 110 99 91 90
cbs De Zaaier Delfzijl Noordkwartier 128 115 106 105
bs Farmsumerborg Delfzijl Noordkwartier 117 105 97 96
      
Delfzijl dorpen Noord      
obs Fiepko Coolman Spijk Marenland 65 59 54 53
cbs De Borgstee Spijk Noordkwartier 163 147 135 134
obs Hiliglo Holwierde Marenland 77 69 64 63
      
Delfzijl dorpen Noord      
obs Meedhuizen Meedhuizen Marenland 55 50 46 45
obs De Waarborg Wagenborgen Marenland 97 87 81 80
cbs De Blinke Wagenborgen Noordkwartier 63 57 53 52
obs De Munte Termuntenzijl Marenland 55 50 46 45
obs Woldrakkers Woldendorp Marenland 71 64 59 58
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Gemeente Loppersum, leerlingprognoses 4- tot 12-jarigen

schoolnaam plaats bestuur             2015 (1 okt. 100%)         2020 (90%)           2025 (81% )       2030 (73%)

odbs Abt Emo Westeremden Marenland 31 28 25 23
obs De Bongerd Stedum Marenland 60 54 49 44
cbs De Crangeborg Stedum Noordkwartier 47 42 38 34
obs De Wilster Middelstum Marenland 108 97 88 79
cbs Wicher Zitsema Middelstum Noordkwartier 104 94 84 76
obs De Zandplaat ’t Zandt Marenland 40 36 32 25
obs De Wilgenstee Zeerijp Marenland 77 69 62 56
obs Prinses Beatrix Loppersum Marenland 87 78 71 64
cbs Roemte Loppersum Noordkwartier 180 162 146 131
bs Wirdumerklimmer Wirdum Marenland 33 30 27 24

Gemeente Ten Boer, leerlingprognoses 4- tot 12-jarigen

schoolnaam plaats bestuur             2015 (1 okt. 100%)         2020 (88%)         2025 (72%)          2030 (68%)

obs De Huifkar Ten Boer Marenland 243 214 175 153
obs Woltersum Woltersum Marenland 38 33 27 24
obs Garmerwolde Garmerwolde Marenland 37 33 27 23

 

Bijlage B  Aantal kinderen en prognoses peuteropvang, 
     kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

De prognoses zijn berekend door van het aantal kinderen dat de opvang/school op 1 oktober 2015 had, het gemeentelijke percentage voor krimp* 
(0- tot 4-jarigen/4- tot 12-jarigen) af te trekken. Het gemeentelijke percentage voor krimp is gemaakt aan de hand van demografische ontwikkelin-
gen in het gebied. In de prognosecijfers wordt geen rekening gehouden met overheidsbeleid, ontwikkelingen in de economie of keuzes van ouders. 
Vooral de kinderopvang is sterk afhankelijk van overheidsbeleid en economische ontwikkelingen. De prognoses van het FCB (www.fcb.nl) voor
kinderopvang houden wel rekening met deze aspecten, maar hebben in hun cijfers de prognoses met betrekking tot de regionale demografie 
(krimp) niet meegenomen. Door prognosecijfers van het FCB en de regionale demografie naast elkaar te zetten ontstaat een realistischer beeld. 
Bij het maken van definitieve keuzes is het dan ook belangrijk de FCB-prognoses mee te wegen. Het FCB heeft tot 2019 de volgende prognose:
gemeente Appingedam + 2 %, Bedum -5 %, Delfzijl +9 %, Loppersum +7 %, Ten Boer +17 %.

* Er is gebruik gemaakt van de lange termijnprognose 2014. Deze is gebaseerd op de Primos prognose 2013 en bewerkt door de Provincie Groningen (mei 2014).

Gemeente Appingedam

naam dagopvang/peuterspeelzaal plaats organisatie         2015 (1 okt. 100%)        2020 (100%)        2025 (91%)        2030 (89%)

psz De Wieke Appingedam ASWA 73 73 66 65
psz Pinkeltje Appingedam ASWA 74 74 67 66
dagopvang OPwierde Appingedam Kids2b 44 44 40 39

  naam bso  plaats organisatie           2015 (1 okt. 100%)        2020 (89%)        2025 (81%)        2030 (78%)

bso OPwierde Appingedam Kids2b 28 25 23 22
bso Olingertil Appingedam Kids2b 58 52 47 45
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Gemeente Bedum

naam dagopvang/peuterspeelzaal plaats organisatie      2015 (1 okt. 100%)        2020 (88%)        2025 (84%)         2030 (78%)

dagopvang Bedum Bedum Kids2b 51 45 43 40
psz De Paddestoel  Bedum Kids2b 95 84 80 74
psz ‘t Beudeltje Zuidwolde Kids2b 14 12 12 11
Psz De Joagertjes Onderdendam Kids2b 9 8 8 7

naam bso  plaats organisatie       2015 (1 okt. 100%)        2020 (91%)           2025 (77%)        2030 (76%)

bso Zuidwolde Zuidwolde Kids2b 20 18 15 15
bso Bedum Bedum Kids2b 96 87 74 73

Gemeente Delfzijl
       
naam dagopvang/peuterspeelzaal plaats organisatie        2015 (1 okt. 100%)        2020 (97%)         2025 (93%)         2030 (89%)

dagopvang Delfzijl Delfzijl Kids2b 31 30 29 28
psz Bredeschool Noord Delfzijl Kids2b 49 48 46 44
psz Duimelotje Delfzijl Kids2b 22 21 21 20
psz De Paddestoel Delfzijl Kids2b 51 50 47 45
psz Otje  Delfzijl Kids2b 20 19 19 18
psz De Springplank Farmsum Kids2b 14 14 13 13
psz ‘t Hummelhoes Woldendorp Kids2b 19 18 18 17
psz Humpie Dumpie Wagenborgen Kids2b 25 24 23 22
psz ‘t Hummelhoes Spijk Kids2b 30 29 28 27

naam bso     plaats organisatie         2015 (1 okt. 100%)       2020 (90%)          2025 (83%)           2030 (82%)

bso Delfzijl Delfzijl Kids2b 39 35 32 32

Gemeente Loppersum
       
naam dagopvang/peuterspeelzaal plaats organisatie          2015 (1 okt. 100%)       2020 (88%)         2025 (81%)        2030 (82%)

dagopvang Loppersum Loppersum Kids2b 26 23 21 21
psz Prugelhörn Loppersum Kids2b 29 26 24 24
psz Het Hummelhoes Middelstum Kids2b 42 37 34 34
psz Het Vlinderhofje Stedum Kids2b 15 13 12 12
psz De Zandkorreltjes ‘t Zandt Kids2b 5 4 4 4
psz Garrelsgrut Wirdum Kids2b 8 7 7 7
psz De Peutersoos Westeremden St. Peutersoos 10 9 8 8

naam bso   plaats organisatie             2015 (1 okt. 100%)       2020 (90%)          2025 (81%)         2030 (73%)

bso Loppersum Loppersum Kids2b 42 38 34 31
bso De Vogelvriend Middelstum Kids2b 15 14 12 11

Gemeente Ten Boer
       
naam dagopvang/peuterspeelzaal plaats organisatie          2015 (1 okt. 100%)           2020 (88%)         2025 (74%)          2030 (78%)

psz ’t Krummelhoes Ten Boer Kids2b 43 38 32 34
dagopvang Ten Boer Ten Boer Kids2b 52 48 39 41
psz De Benjamin Thesinge Kids2b 15 13 11 12

naam bso   plaats organisatie          2015 (1 okt. 100%)          2020 (88%)         2025 (72%)           2030 (63%)

bso Ten Boer Ten Boer Kids2b 127 112 91 80
bso Garmerwolde Garmerwolde Kids2b 8 7 6 5
bso De Goudgravers Ten Post Kids2b 9 8 7 6
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Wijmersweg 43
9919 BJ Loppersum
0596 58 33 20
onderwijsbureau@marenland.org
www.marenland.org

Noordersingel 1
9934 AK Delfzijl
0596 63 23 97 
info@noordkwartier.nl
www.noordkwartier.nl

STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS

 MARENLAND

Bedumerweg 2a
9959 PG Onderdendam
050 36 88 000
info@kids2b.nl
www.kids2b.nl
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