
Aan:  de   frac�es   in   de   gemeenteraad   van   Schagen  

Betre�:  Brief   Medezeggenschapsraad   OBS   De   Brug   over   voortbestaan   van   de   school  

Datum: 27   mei   2020  

 

 

Beste   frac�eleden,  

Met   deze   brief   wil   de   Medezeggenschapsraad   (MR)   van   OBS   De   Brug   in   Sint   Maartensbrug   zijn   zorgen  
over   het   voortbestaan   van   de   school   en   (daarmee)   de   lee�aarheid   in   de   dorpen   Sint   Maartensbrug  
en   Sint   Maartensvlotbrug   bij   u   onder   de   aandacht   brengen.  

 

Aanleiding  

De   MR   is   dit   schooljaar   begonnen   met   het   vooruitzicht   op   een   fusietraject   met   OBS   De   Zwerm   in   Sint  
Maarten.   In   het   vorige   schooljaar   zijn   beide   scholen   samen   opgetrokken   in   de   keuze   voor   een   nieuw  
onderwijssysteem,   meer   passend   bij   een   kleinere   omvang   van   beide   scholen   (minder   leerlingen,  
minder   leerkrachten).   Leerkrachten   delen   kennis   en   ervaring   uit.   Vanuit   de   overkoepelende   s�ch�ng  
Surplus   is   een   begeleider   voor   het   fusietraject   aangewezen   en   aan   de   slag   gegaan.   In   het   huidige  
schooljaar   2019-2020   zou   een   onderzoek   worden   gedaan   naar   de   wijze   waarop   de   fusie   gestalte   zou  
krijgen,   beide   MR-en   hebben   daarmee   ingestemd.  

Enige   �jd   geleden   vernamen   wij   dat   het   College   van   B&W   voornemens   is   om   ver-   of   nieuwbouw   van  
De   Zwerm   te   ondersteunen.   Om   de   toekomst   van   De   Zwerm   meer   zekerheid   te   geven,   is   ook  
toegezegd   dat   er   aanzienlijke   woningbouw   zal   plaatsvinden   in   Sint   Maarten.  

Wij   begrijpen   en   respecteren   de   wens   van   bewoners   van   Sint   Maarten   om   hun   school   te   behouden  
en   het   dorp   uit   te   willen   breiden   met   woningbouw.   Wij   willen   echter   aandacht   vragen   voor   de  
mogelijke   gevolgen   die   besluiten   over   De   Zwerm   en   de   woningbouw   kunnen   hebben   voor   De   Brug   en  
de   lee�aar   in   de   dorpen   Sint   Maartensbrug   en   Sint   Maartensvlotbrug.  

 

De   huidige   situa�e  

De   Brug   is   een   kleine   school   met   op   dit   moment   65   leerlingen.   Er   werkt   een   enthousiast   team  
leerkrachten,   het   onderwijs   is   goed   en   afgestemd   op   de   individuele   ontwikkeling   van   de   kinderen.   De  
school   neemt   een   belangrijke   plaats   in   het   dorp   in   en   zorgt,   samen   met   verenigingen,   voor  
samenhang   en   ontmoe�ng   in   de   gemeenschap.   

In   2016   is   het   nieuwe   gebouw   in   gebruik   genomen.   Een   schoolgebouw   dat   bedoeld   was   te   dienen   als  
regionale   school,   dus   in   de   toekomst   ook   voor   de   kinderen   van   basisschool   De   Zwerm.   De   kinderen  
hebben   daarmee   een   moderne,   gezonde   omgeving   waarin   zij   les   krijgen   en   plezier   hebben   met  
elkaar.   De   school   biedt   ook   plaats   aan   peuterspeelzaal   Pippeloentje   en   buitenschoolse   opvang   Het  
Buitenhuis.   Er   is   dus   opvang   en   onderwijs   voor   kinderen   van   2   -12   jaar,   ook   na   school�jd   voor  
kinderen   met   werkende   ouders.  

 



Welke   toekomst   zien   wij?  

Net   zoals   bij   De   Zwerm,   zal   het   leerlingenaantal   van   De   Brug   de   komende   jaren   flink   dalen.   Volgens   de  
huidige   gegevens   ziet   dat   er   voor   De   Brug   als   volgt   uit:  

Schooljaar  Aantal   leerlingen   op  
peildatum   1   oktober  

2019-2020  
 

65  

2020-2021  63  
2021-2022  60  
2022-2023  60  
2023-2024  57  
2024-2025  51  
 

De   financiering   van   het   aantal   leerkrachten   is   gebaseerd   op   het   aantal   leerlingen.   Omdat   het   aantal  
leerlingen   in   het   huidige   schooljaar   onder   de   75   kwam,   zijn   er   met   ingang   van   dit   schooljaar   drie   in  
plaats   van   vier   combina�eklassen:   groep   1/2/3   ,   groep   4/5/6   en   groep   7/8.   Als   het   aantal   leerlingen  
onder   de   50   komt,   is   er   slechts   ruimte   voor   twee   leerkrachten.   De   voorziene   daling   van   het  
leerlingenaantal   baart   de   MR   om   diverse   redenen   zorgen:  

- Hoe   kleiner   de   groepen,   hoe   beperkter   het   aantal   kinderen   van   dezelfde   lee�ijd,   hoe   kleiner  
de   keus   om   vriendjes   en   vriendinnetjes   te   vinden   waar   het   mee   klikt.   Wij   zien   dat   nu   al   in   de  
huidige   groep   3   met   slechts   drie   leerlingen.   Voor   de   sociale   ontwikkeling   van   kinderen  
kunnen   te   weinig   lee�ijdsgenootjes   in   de   klas   onguns�g   zijn.  

- Leerkrachten   moeten   lesgeven   aan   combina�eklassen.   Met   name   een   klas   met   daarin   drie  
groepen   vraagt   echt   veel   van   een   leerkracht.   Het   is   de   vraag   of   De   Brug   met   het   huidige  
lerarentekort   goede   leerkrachten   aan   zich   kan   blijven   binden.   Goed   onderwijs   voor   onze  
kinderen   zou   daarmee   in   gevaar   kunnen   komen.  

Als   de   school   echt   te   klein   wordt   en   de   sociale   ontwikkeling   van   de   kinderen   en   de   kwaliteit   van   het  
onderwijs   in   het   geding   komen,   is   slui�ng   misschien   de   enige   op�e.   Dan   zal   de   nieuwe   school   een  
flinke   desinvestering   blijken   te   zijn   en   wordt   de   lee�aarheid   in   het   dorp   aangetast.  

 

Wat   vragen   wij   van   uw   frac�e   in   de   gemeenteraad   van   Schagen?  

Wij   hadden   verwacht   dat   het   leerlingenaantal   van   de   school   zou   groeien   door   de   fusie   met   De  
Zwerm.   Nu   dit   niet   het   geval   lijkt   te   zijn,   kan   het   aantal   leerlingen   alleen   maar   groeien   door  
woningbouw   in   Sint   Maartensbrug   en/of   Sint   Maartensvlotbrug.   We   willen   u   dan   ook   vragen   om    u  
hard   te   maken   voor   woningbouw.   Hiermee   wordt   de   kans   groter   dat   de   school   voor   het   dorp  
behouden   blij�.  

 

Met   vriendelijke   groet,  
namens   de   MR   van   OBS   De   Brug,  
 

Marië�e   Duineveld   (vz)  
marie�e@quicknet.nl  
06-51791377  
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