Warffum, 24 mei 2018

Beste ouders,
In de meivakantie stond in het Dagblad van het Noorden een artikel over de
versterking van de scholen in Warffum. De berichtgeving was zo opgesteld dat het leek alsof de
keuzes al waren gemaakt. Dit is niet het geval.
Wat is de stand van zaken dan wel? De schoolbesturen en de gemeente Eemsmond hebben afspraken
gemaakt over de aanpak van de scholenversterking.
De onderzoeken zijn in essentie een heroverweging op de keuze bouwkundig versterken of
vervangende nieuwbouw, mogelijkerwijs in combinatie met andere functies buiten het
scholenprogramma (“koppelkansen”, bijvoorbeeld: sport, peutergroep, voor- en naschoolse opvang).
Warffum kent 2 basisscholen: obs Jansenius de Vries en cbs De Rank. In programmaplan is bepaald dat
beide basisscholen onder 1 dak worden gebracht en in principe worden gehuisvest in de bouwkundig
te versterken (en mogelijk daartoe uit te breiden) Jansenius de Vries, waarbij de identiteit van beide
scholen wordt gewaarborgd. Er zijn meerdere mogelijkheden: van bouwkundig versterken of

(gedeeltelijk) nieuwbouw van de school op de locatie van Jansenius en evt. aankoop van KPN
terrein. Eventueel in combinatie nog met een nieuw te bouwen sporthal. De verschillende
opties worden met nader uitgewerkt en vergeleken met elkaar.
De gemeente neemt het initiatief tot het opstarten van een onderzoek cq. het inrichten van een
onderzoeksteam. Het onderzoek kent meerdere fasen:
1. Een globaal plan van aanpak voor het onderzoek cq. de variantenanalyse.
2. Het plan van aanpak wordt ter besluitvorming voorgedragen aan de stuurgroep.
3. Na een positief besluit van de stuurgroep voert het onderzoeksteam het onderzoek cq. de
variantenanalyse uit: vanuit maatschappelijk, ruimtelijk en financieel perspectief.
4. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek (cq. de de variantenanalyse) wordt een
eindrapportage (het projectplan) geschreven waarin opgenomen een (financieel)
onderbouwde aanbeveling richting de stuurgroep. Dit projectplan wordt ter besluitvorming
voorgedragen aan de stuurgroep.
Binnenkort starten de voorbereidingen om tot een plan van aanpak te komen; fase 1. De
schoolgebouwen worden daarvoor geïnspecteerd op de bouwkundige staat en de
gebruiksmogelijkheden.
We houden u op de hoogte en indien er vragen en/ of opmerkingen zijn, horen we ze graag.
Met vriendelijke groeten,
Sineke Sietsema, directeur obs Jansenius de Vries.
Brenda Oostra, schoolleider a.i. obs Jansenius de Vries.

