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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,
Onlang.s heeft u via het presidium het college gevraagd u te informeren over
de mogelijke sluiting van OBS De Driebond in Engelbert. Via deze brief
informeren we u over de situatie ten aanzien van de school in Engelbert.
OBS de Driebond valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen en
heeft twee lokaties, namelijk in Engelbert aan de Engelberterweg 38 en
Ruischerbrug aan de Woldweg 7. Het is een relatief kleine school (131
leerlingen op 1-10-2017). Het aantal leerlingen is in de loop van de afgelopen
jaren afgenomen en de prognose is dat het aantal leerlingen verder zal blijven
afnemen. De ontwikkeling van deze school hangt samen met de ontwikkeling
van Meerstad.
Vanaf het begin is bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Meerstad een
relatie gelegd tussen de ontwikkeling van scholen in Meerstad en de toekomst
van de OBS De Driebond. Onder meer via de beantwoording van raadsvragen
in 2007 (https://groningen.d66.nl/2007/10/18/college-ontkentonderhoudsachterstand-bij-de-di iebond/) en in 2010 via een brief over de
toekomst van het MFC Engelbert (OS 10.2196961).
Op termijn zouden de leerlingen van De Driebond in Meerstad naar school
kunnen. In het kader van die ontwikkeling hebben wij indertijd ook
gecommuniceerd dat we verwachtten dat als gevolg van ontwikkelingen in
Meerstad op termijn de Driebond zou sluiten, maar dat het aan het
schoolbestuur is om daarover te besluiten.
Door de vertraging in de ontwikkeling van Meerstad is besluitvorming
hierover op de langere baan geschoven. Vanwege die vertraging hebben we
ook afspraken gemaakt met het schoolbestuur over huisvesting van De
Driebond in afwachting van de ontwikkelingen in Meerstad.
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In het integraal huisvestingsplan 2016-2019 'Een stevige basis' hebben we
aangegeven dat we met het schoolbestuur afspraken hebben gemaakt om het
huidige gebouw voorlopig overeind te houden in afwachting van de
ontwikkelingen in Meerstad en op termijn nieuwbouw te plegen in Meerstad.
Op dit moment wordt er weer druk gebouwd in Meerstad. Vanwege de groei
is er op relatief korte termijn ruimte voor een tweede school naast de al
bestaande school; Samenwerkingsschool Meeroevers van OPOS. Zoals
aangegeven in het IHP 2016-2019, en in de ontwikkelstrategie Meerstad van
maart 2017, zijn we in overleg met de stichting Openbaar Onderwijs
Groningen om deze tweede school te realiseren. In het programma
onderwijshuisvesting 2018 is een voorbereidingskrediet opgenomen, met als
doel om in 2019 of 2020 deze school te kunnen starten.
Nu de ontwikkeling van deze nieuwe school concreet wordt heeft dit
consequenties voor De Driebond. In lijn met de verwachting die we eerder
hebben geuit heeft het schoolbestuur het voornemen om de gebouwen van de
Driebond in Engelbert en Ruischerbrug op termijn te sluiten.
Het schoolbestuur heeft onlangs hierover een eerste informatiebijeenkomst
met ouders georganiseerd. In deze bijeenkomst zijn ouders geïnformeerd over
de ontwikkelingen rondom de nieuwe school in Meerstad en de consequenties
daarvan voor de school 'De Driebond'.
Ondanks dat een sluiting van de school in relatie tot de nieuwbouw van de
school in Meerstad niet nieuw is begrijpen wij dat het behoud van de school
in Engelbert de dorpsbewoners na aan het hart ligt, en dat deze boodschap
voor ouders met kinderen op deze school als negatief kan worden ervaren.
Wij zullen samen met het schoolbestuur in gesprek gaan met de ouders over
deze situatie. Afgesproken is dat er een vervolgbijeenkomst wordt
georganiseerd met ouders, waar wij als gemeente en schoolbestuur samen
aanwezig zullen zijn. Deze bijeenkomst zal op 18 januari a.s. plaatsvinden.
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