
Aan de Raad van de gemeente Groningen 
Per mail: raad@groningen.nl 

 

Groningen, 15 juni 2020 

 
Betreft: Herhuisvestingsplannen Scholen Groningen Zuid 

Geachte leden van de Raad, 

Naar aanleiding van de brief van Openbaar Onderwijs Groningen d.d. 12 mei 2020 willen wij u graag 
het volgende ter overweging geven. 
 
In deze brief worden de plannen van het college van B&W voor herhuisvesting van de scholen in 
Groningen Zuid aangekondigd. Als MR van de Boerhaaveschool snappen we dat goede huisvesting 
voor de scholen prioriteit heeft en dat hiervoor een strategische lange termijn visie belangrijk is.  

Toch verbaast het ons dat tijdens dit proces waarin de plannen totstand zijn gekomen, niet alle 
stakeholders zijn geraadpleegd. Zowel de MR van de Boerhaaveschool als de GMR van O2G zijn niet 
op de hoogte gesteld van het feit dat de huisvesting heroverwogen werd.  

Als MR maken we ons zorgen over het volgende: 

• De Boerhaaveschool gaat komend schooljaar alle groepen huisvesten op de locatie de 
Veenweg. Bij groei van het leerlingaantal, kan er niet meer uitgeweken worden naar een 
tweede locatie in de buurt. Gezien het unieke karakter van de Boerhaaveschool, het is nog 
de enige Montessorischool in Groningen, is dit niet ondenkbaar. Momenteel wordt er hard 
gewerkt om de kwaliteit van het Montessorionderwijs te verbeteren en te versterken. 

• Als in de aanloop van het maken van deze plannen niet alle direct betrokken partijen zijn 
meegenomen in het traject, kunnen we er dan op vertrouwen dat dit in het vervolg van het 
traject wel gebeurt? 

• In hoeverre zijn de belangen van de kinderen, direct en indirect betrokken partijen 
meegenomen in dit voorgenomen plan? Het plan is slechts opgesteld door de besturen van 
betrokken scholen en de Gemeente Groningen.  

• De meerderheid van de kinderen die de Boerhaaveschool bezoeken, maakt gebruik van de 
naschoolse opvang van BSO De Blokhut. Deze BSO is gehuisvest op de eerste verdieping van 
het pand De Semmel. Hoe wenselijk is een combinatie van een BSO en een middelbare 
school op dezelfde locatie? 

• Als door deze plannen de betreffende BSO gedwongen zou zijn om, in zeer korte tijd, 
opnieuw te verhuizen, waar worden de kinderen van de Boerhaaveschool dan (tijdelijk) 
opgevangen? De enige aanbieder van naschoolse opvang in de directe nabijheid van de 
Boerhaaveschool is de SKSG, gevestigd in het schoolgebouw aan de Veenweg. Is hier dan 
sprake van gedwongen winkelnering en oneigenlijke concurrentie? Er is dan in ieder geval 
geen vrije keuze meer voor de ouders om de opvang te kiezen die het beste bij het eigen 
kind past. 

Ons verzoek aan u, Raad, is deze informatie mee te wegen in de besluitvorming. 

Namens de Medezeggenschapsraad van de Boerhaaveschool, 

 

Elsbeth Jansen-Sijtsma (secretaris van de MR) 
 
Bijlage: Brief O2G 


