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Inleiding

Eind oktober 2014 is de projectgroep gestart  met als primair doel de mogelijk-
heden te verkennen om de school in Garnwerd in stand te houden.
De projectgroep ‘Nieuwe Akkers’ bestaat uit teamleden van de school, leden van 
de dorpsvereniging en ouders. Harm Krol is voorzitter van de projectgroep en  
er is ondersteuning van Marcel Endendijk van buro Stamm.

De projectgroep is de afgelopen maanden 7 keer bij elkaar gekomen. Daarnaast 
zijn er nog een aantal bijeenkomsten geweest in kleinere samenstelling. 
Brainstorms, discussies, onderzoek en overleg hebben geleid tot deze presentatie.

Lauwers en Eems hecht in hun ‘Toekomstscenario’s’ groot belang aan 
kwaliteit van onderwijs, duurzaamhied, identiteit, goed werkgeverschap en 
bereikbaarheid. Het alternatieve voorstel van de projectgroep rust op deze 
vijf peilers van het L&E beleid, maar maakt het ook mogelijk om de school in 
Garnwerd te behouden.

Door een intensieve en duurzame samenwerking tussen het bestuur van L&E, 
de school (het onderwijs) en een dorpsorganisatie wordt er een nieuwe situatie 
gecreeerd waarbij:

• goede  kwaliteit op een kleine school mogelijk is door onderwijsvernieuwing 
en samenwerking,

• de leefbaarhied in het dorp zal verbeteren door nieuwe voorzieningen binnen 
het schoolgebouw,

• een eigen identiteit ontstaat door intensieve samenwerking tussen onderwijs 
en dorp,

• L&E goed werkgeverschap kan bieden aan het personeel op de Kromme 
Akkers,

• de school goed bereikbaar blijft voor alle leerlingen in het voedingsgebied  
van de school,

• de school financieel mogelijk is door het exploiteren en onderhoud van het 
gebouw door de dorpsorganisatie, verduurzaming en bezuinigingen.
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Presentatie
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B I J L A G E  1

VierKeerWijzer   
bron: www.vierkeerwijzer.nl

De eenvoud is de kracht. Het onderwijs is in de laatste jaren te ingewikkeld 
geworden. Een leerkracht heeft het veel te druk met zaken die afleiden van het 
primaire proces. Binnen VierKeerWijzer® werken kinderen en leerkrachten 
met vier stappen. De vele wijzers, die Klasse(n)Advies ontwikkeld heeft en nog 
ontwikkelen zal, bieden u de ondersteuning die nodig is om het model vorm te 
geven en te borgen.

Onze visie: Leren binnen thema’s; trainen en beleven.
Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context. Teveel 
wordt kennis slechts korte tijd gevraagd en daarna weer snel vergeten. Wij willen 
uitgaan van twee principes: Trainen en beleven. 

Trainen is het aanleren van strategieën en kennis. Dit gebeurt o.a. door herhaling.  
Door  observatie, portfoliowerk en kindgesprekken kent de leerkracht het kind, 
kent het kind zichzelf en kunnen ze samen op zoek naar de strategie die het best 
past bij het kind teneinde de concrete doelen te halen. Wij zijn er voorstander van 
om taal, spelling, rekenen, lezen en de begrijpend-lezen-strategieën te trainen. 
Dit plaatsen wij bij voorkeur niet in een thema, dit leidt af. Bij het trainen neemt 
de leerkracht de tijd om kinderen gedurende een periode te leren hoe het kan 
of moet. Korte duidelijke instructie- en oefenlessen. Geen versnippering, maar 
onderdeel voor onderdeel, concreet en doelgericht. Kind en leerkracht weten wat 
ze trainen en of het beheerst wordt. Het kind bewijst of de doelen zijn gehaald. Is 
dit het geval dan kan het kind zich verder verdiepen binnen het themawerk.

Zonder toepassen in een zinvolle en betekenisvolle context is het trainings-
programma leeg en te weinig gericht op zingeving. Het toepassen van de 
getrainde vaardigheden vindt plaats binnen thema’s. Deze thema’s zijn concreet 
en compact. Veel methodemakers bieden te brede thema’s waardoor de doelen te 
ver uiteen lopen. Hierdoor ontstaat  te weinig verdieping. Wij bieden  thema’s die 
vorm gegeven zijn vanuit de drie hoofdgebieden: Geschiedenis, aardrijkskunde 
en natuur. Bij scholen met taalzwakke kinderen koppelen wij de thema’s van de 
taalmethode aan de W.O.-thema’s.

De vele “bij”-vakken, zoals techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, 
tekenen, handvaardigheid, sociale redzaamheid, verkeer, sociaal-emotioneel, 
dramatische expressie, dans, enz. willen wij niet zien als aparte vakken op het 
rooster. Juist deze vakken zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden met 
de thema’s vanuit geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.
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Bovenstaande is de visie van waaruit wij de scholen begeleiden. Dit betekent 
uiteraard niet dat u deze visie moet delen. Juist liever niet, we vinden elkaar 
doordat we ons  aangesproken voelen door elementen uit bovenstaand 
verhaal. De visie van de school geeft u zelf vorm. Wij zoeken met u naar de vele 
mogelijkheden die er zijn. Wij hebben geen methode. Wij bieden een model, 
begeleiding en materialen zodat u daarmee uw eigen methode en werkwijze kunt 
vaststellen, passend bij uw kinderen, ouders, leerkrachten, middelen en ruimtes.

Concreet in de praktijk
In de praktijk zien we dat veel scholen komen tot een rooster waarin vanaf groep 
3 ’s ochtends de basisvaardigheden worden getraind en ’s middags in een periode 
van 3 weken thematisch wordt gewerkt met één geschiedenis-, aardrijkskunde- of 
natuuronderwerp (bijvoorbeeld: China, De Romeinen of dieren op de Veluwe). 
Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend 
geheel. 

Binnen de thema’s worden drie belangrijke interventies gehanteerd:

1.  De groepsgerichte leerkrachtles.
De leraar is er voor het vonkje, voor de samenhang, voor de intermenselijke 
relaties, voor de persoonlijk diepgang van ieder kind. Laten we dit absoluut zo 
houden! Prima om ICT zoveel mogelijk in te zetten, maar het kan de leerkracht 
nooit vervangen. Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht zijn of haar 
themales: Vertelt het verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een 
excursie, houdt een kringgesprek, benut zijn digitale schoolbord, verhaalt zijn 
belevenissen, geeft instructie, enz.

2.  Keuzemomenten.
Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid 
om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema 
verder  te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. In eerste instantie kiezen 
veel scholen voor 2 momenten per week. Dit groeit echter al snel uit, vooral als 
men er voor gaat kiezen de “bij”-vakken te integreren en er zo dus ruimte in het 
weekrooster ontstaat.

3.  De rijke leeromgeving.
Als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan de verschillen 
tussen kinderen, talenten willen benutten, dan kunnen wij niet volstaan met een 
leesboek, een werkboekje en een computerprogramma. We willen de inrichting 
en de soorten materialen die de onderbouw heeft doortrekken naar boven! Een 
zandtafel in groep 8!
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B I J L A G E  2

Welke voordelen biedt het gebruik van laptops  
en tablets in uw school?  bron: Kennisnet

Op veel scholen beschikken leraren al over een laptop of een tablet. Enkele 
scholen gaat weer een stap verder door ook leerlingen te voorzien van laptops. 
Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van laptops en tablets?

1.  Tijd- en plaatsonafhankelijk leren
Leren met behulp van laptops biedt veel flexibiliteit; je kunt plaats en 
tijdonafhankelijk leren. Leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de 
lesstof en zijn daarbij niet gebonden aan vaste werkplekken of computerruimtes. 
Een groot voordeel van de laptop is dan ook vooral het gebruik buiten het 
klaslokaal.

2.  Eigen tempo en niveau
Dankzij computers in de klas kunnen leerlingen in hun eigen tempo en op hun 
eigen niveau werken. Ze werken zelfstandiger en zijn minder afhankelijk van 
de leraar. Bovendien kunnen ze leermiddelen gebruiken die aansluiten bij hun 
leerstijl.

3.  Afwisselende werkvormen
Dankzij de laptop kun je gedurende een les meerdere werkvormen combineren. 
Bovendien kun je beter differentiëren naar leerstijl. Je kunt leerlingen ook zelf 
informatie laten opzoeken, YouTube-filmpjes laten bekijken, enzovoort.

4.  Spelenderwijs leren
De computer biedt talloze manieren om spelenderwijs te leren. Wat is er zoal? 
Voor het po en vo zijn er veel mogelijkheden in spel-vorm, vooral voor taal en 
rekenen. Daarnaast zijn er veel quiz-achtige varianten waarbij kennis wordt 
getoetst op het gebied van allerlei vakken, ook voor het vo.
Bovendien zijn er diverse vormen van simulatiespellen, ook wel aangeduid met 
de term ‘serious gaming’. Met name in het mbo is veel materiaal te vinden; het 
Ondernemersspel, ELObase (handel), Schoonevaart (zorg) en de Cisco academy 
(ict) zijn goede voorbeelden daarvan.

5.  Flexibele werkplekken
Door te werken met laptops worden de traditionele computerlokalen in principe 
overbodig. Je kunt elk lokaal gebruiken als computerlokaal en dat betekent meer 
flexibiliteit in het lesrooster.

6.  Multimedia
De inzet van laptops betekent dat je leermiddelen vanuit veel verschillende 
invalshoeken kunt inzetten. Denk daarbij aan grafische inhoud (plaatjes en 
tekeningen), aan multimedia (films en animaties) en aan levensechte simulaties.
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Een school voor het dorp en een dorp voor de school

Come gather ‘round people wherever you roam
And admit that the waters around you have grown
And accept it that soon you’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’, or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’.
(Bob Dylan)

Idee
Een school moet ingebed zijn in de sociale omgeving. Dat is het uitgangspunt 
voor dit verhaal. In ons geval betekent dit dat De Kromme Akkers een vitaal 
onderdeel moet zijn van de dorpsgemeenschap Garnwerd. De relatie school – 
dorp beschouwen we als een symbiotische, dat wil zeggen dat er sprake is van 
wederzijdse afhankelijkheid; de school kan niet bestaan zonder het dorp en het 
dorp zal in zijn functioneren en ontwikkeling achter blijven als de school er niet 
zou zijn.
 
De samenleving zoals we die kennen is aan het veranderen; de ‘participatie-
maatschappij’ doemt op. De centrale overheid trekt zich terug en de burger wordt 
uitgedaagd tot grotere zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid op 
steeds meer gebieden. Diverse taken op het gebied van ouderenzorg en jeugdzorg 
zullen steeds meer op lokaal niveau worden uitgevoerd. 

Tegelijkertijd vraagt de gemeentelijke overheid haar dorpsgemeenschappen om 
zelf een visie op te stellen om als bevolking te formuleren hoe het dorp fysiek 
en sociaal ingericht moet worden de komende decennia en wat daarvoor moet 
gebeuren.

Deze ontwikkelingen wijzen allemaal in dezelfde richting: als een 
dorpsgemeenschap vitaal wil blijven, dan zal de wederzijdse betrokkenheid 
groter moeten. Zowel van de bewoners als van de verenigingen en instellingen.
En dat betekent dat alleen een gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef er voor 
kan zorgen dat er nog een aantal muren geslecht gaat worden: een vereniging 
is niet het eigendom van de aangesloten leden, een school is niet alleen van de 
ouders en/of personeel/bestuur maar ze zijn een onmisbaar onderdeel van die 
levende gemeenschap.

B I J L A G E  3
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Om er voor te zorgen dat, temidden van al die veranderingen die er aan komen, 
de school een onmisbaar onderdeel blijft, moeten we op een andere manier 
kijken naar het gebouw waarin de school zit. In overleg met dorpsvereniging, 
gemeentelijke overheid en anderen willen we graag de steunpuntfunctie van het 
gebouw onderzoeken

Activiteiten en diensten die hierin een plek zouden kunnen krijgen zijn:
• Dorpshuisfunctie  (vergaderingen dorpsvereniging, WMO-taken)
• Jeugdsoos
• Ontmoetingsplek voor ouders
• Ontmoetingsplek voor andere groepen, bijv. ouderen
• Kinderopvang
• Dependance bibliotheek
• Werkzaamheden ter ontlasting van het schoolpersoneel
• Een breed scala aan culturele/educatieve activiteiten, zowel voor de school  

als voor de andere bewoners (in het kader van leren doe je je hele leven)  
op het gebied van muziek, dans, theater,film,  yoga, sport en beweging,  
taal- en schrijfcursussen, breilessen, techniek, computerles, lezingen)

• Het starten van een schooltuin met bloemen, groente en fruit
• Kleinschalig restaurant met maaltijdvoorziening voor ouderen. En samen  

eten met de kinderen.
• Het inrichten van een ‘basic’ buurtsupertje (o.a. broodafhaalpunt)
• Redactielokaal voor de lokale media (school krijgt standaard twee pagina’s  

in de Gört)
• Ontwikkeling van de school als energiecentrale
• Organisatieplek voor uitvoering groenvoorziening.

Uitvoering
Voor de uitvoering van sommige van bovenstaande ideeën zal overleg met de 
gemeentelijke overheid en andere instanties nodig zijn.Maar voor verschillende 
initiatieven is menselijke energie en enthousiasme het belangrijkste ingredïent.  
Diverse personen hebben inmiddels toegezegd dat ze graag voor de uitvoering 
van bepaalde activiteiten willen zorgen, andere dingen zijn simpel te organiseren 
omdat ze al in het dorp bestaan en alleen verplaatst hoeven te worden.

Daarnaast is Garnwerd een dorp met een zeer gevarieerde bevolking en 
van oudsher gezegend met een groot geloof in zelfredzaamheid. Het zal van 
belang zijn om een sterk beroep te doen op de verschillende soorten kennis en 
vaardigheden die in het dorp aanwezig zijn en zo ook de betrokkenheid bij  de 
school te vergroten. Daarbij kunnen we denken aan hulp bij begeleiding van 
excursies, buitenlessen in de eigen omgeving, inrichting en onderhoud van 
het gebouw. Sommigen kunnen wellicht ingezet worden als gastdocent. De 
ontwikkeling van de schooltuin is hiervan een voorbeeld.
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Voorwaarden
Om de initiatieven die hierboven zijn geschetst te kunnen ontwikkelen,  zijn er 
een aantal zaken die aandacht verdienen, namelijk: 
• Huisvesting
• Organisatie
• Financiering

Huisvesting
Het gebouw is nu alleen in gebruik als school.  Om ook andere activiteiten een 
kans te geven zal er dus een verbouwing/uitbreiding moeten plaats vinden. Voor 
de ideevorming en de uitvoering kan er wellicht  een beroep worden gedaan op 
de inwoners. Kennis en kunde zijn aanwezig.

Organisatie
Het ligt voor de hand om een aparte organisatie op te zetten die het gebouw gaat 
exploiteren. Onderzoek moet uitwijzen onder welk gezag deze organisatie moet 
vallen (gemeente, L&E, dorpsvereniging, zelfstandig)

Financiering
De volgende uitgangspunten zullen moeten gelden:
• De exploitatie van het gebouw is kostendekkend
• Voor de verbouw/uitbreiding zullen projectgelden moeten worden gezocht 

(overheid, aardgasfonds, andere subsidiemogelijkheden, sponsoren)
• Er zal een beroep worden gedaan op de dorpsbewoners voor de meer 

eenvoudige onderhoudsklussen. Hiervoor wordt een meerjarenplan opgesteld.
• Coördinerende taken zullen zoveel mogelijk door vrijwilligers worden gedaan.
• Verhuur van ruimten zal zoveel mogelijk gebeuren volgens marktconforme 

tarieven.
• Het is verstandig op zoek te gaan naar iemand die ons kan leiden in het 

ondoorzichtige land van subsidiemogelijkheden en voorwaarden.
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Verduurzaming van het schoolgebouw

Scenario 1 
Energetisch Verduurzamen

I N V E S T E R I N G E N  E N E R G I E B E S P A R E N D E  M A A T R E G E L E N

• Isolerende beglazing  
• Isoleren dak      
• Lage temperatuur verwarming    
• Warmte pomp    
• Zonneboiler
• Energiezuinige verlichting
Totaal: ca. 65.500,-      

O P B R E N G S T E N

• Energiebesparing van ca. 60 - 70%  =  4500,-- / jaar
• Geschatte terugverdientijd op basis van besparing van ca. 14 jaar

S W O T     

+  Vergroten gebruikscomfort   
+  Besparing van 4500,-- euro op jaarbasis mogelijk
+  Verduurzaming gebouwde omgeving
+ Financieel vooral interessant als er subsidies beschikbaar zijn

–  Gebouw niet specifiek aangepast op onderwijs visie
–  Meerwaarde in multifunctioneel gebruik gering

 

B I J L A G E  4
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Scenario 2
Duurzame Synergie 

I N V E S T E R I N G E N

• Energiebesparende maatregelen
• Aanbouw 100 m2 steunpunt functie  
• Interne aanpassing t.b.v. onderwijsconcept  
• Groot onderhoud / schilderwerk / uitstraling  post 
Totaal investeringen: ca. 260.221,-- ex. btw 

O P B R E N G S T E N

• Verhuur 100 m2 organisaties en verenigingen (50 % bezetting)   
ca. 30.000,-- / jaar           

S W O T     

+  Synergie dorp- school / toekomstbestendigheid groot
+  Besparing exploitatielasten van 4500,-- euro op jaarbasis 
+  Verduurzaming gebouwde omgeving
+  Gebouw aangepast op onderwijs visie
+  Financieel interessant mits voldoende huurders gevonden worden

–  Concurrerend met overige bijeenkomstfuncties in dorp en omgeving
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Scenario 3 
Nieuwbouw  

Basisruimtebehoefte Kromme Akkers ( MVHO): 502 m2 BVO

I N V E S T E R I N G E N  N I E U W B O U W

• Bouwkosten nieuwbouw  502 m2

• Sloop bestaande gebouw     
• Toeslag energieneutraal 5%    
 Totaal investeringen: ca. 950.000, - ex. btw

O P B R E N G S T E N

• Collectief PV project Garnwerd 
• Verhuur  100 m2  ( 50% bezetting)  
Totaal  opbrengsten ca. 30.000,-- / jaar ex. btw        

S W O T     

+  Met slim ontwerp zijn dorpsfuncties goed  te integreren
+  Besparing exploitatielasten van ca. 7500,-- euro op jaarbasis 
+  Verduurzaming gebouwde omgeving
+  Gebouw vorm te geven naar onderwijsvisie
+  Gebouw  kan  als energieproducent worden ingezet
+  Door medegebruik kan investering voor gemeente interessant zijn

–  Vergt grote investering van gemeente
–  Sterk afhankelijk van afschrijvingsniveau huidige gebouw 
–  Concurrerend met overige bijeenkomstfuncties 
–  Tijdens bouwfase moet school door kunnen draaien
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Schooltuin als snijpunt van school en het echte leven

Een schooltuin heeft zowel pedagogische als didactische waarden:

• Pedagogische waarden: In een schooltuin ervaren kinderen wat het is om 
voedsel te produceren. Iets wat als een vanzelfsprekendheid werd ervaren 
wordt plotseling helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. 

• Er kan van alles goed gaan, maar er zal ook geregeld iets mislukken. Kinderen 
ervaren de werkelijkheid zo als onafhankelijk van hen en als iets waar je 
rekening mee moet houden, wil je de gewenste resultaten bereiken. Dus als je 
iets wil bereiken, dan moet je weten hoe je op de werkelijkheid moet reageren.

• Kinderen leren ook rekening te houden met elkaar, elkaar te helpen en elkaars 
ervaringen uit te wisselen en te waarderen. 

• Het zèlf ontdekken van allerlei (natuur) verschijnselen  geeft de kinderen 
zelfvertrouwen, het besef te kunnen vertrouwen op de eigen competentie om 
te onderzoeken hoe dingen werken. Vooral voor kinderen die bij de cognitieve 
vakken in het algemeen moeten ervaren dat ze minder kunnen presteren dan 
andere kinderen, is dit waardevol voor hun positieve zelfbeeld.

• Bij het zelf verbouwen van groente is een veel voorkomend effect dat kinderen 
plotseling groenten lekker gaan vinden die ze eerst beslist erg ‘vies’ vonden. Ze 
komen trots met hun producten thuis en vragen van de ouders dat er wat mee 
gedaan wordt. Of ze willen het zelf klaarmaken. Zo komt de school dus linea 
recta de huishoudens in.

• Didactische waarde: De schooltuin kan een inspiratiebron zijn voor verder 
onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld natuurkennis, gezondheidskunde en 
kennis van de eigen leefwereld. Bij een goede inpassing in het lesprogramma, 
kunnen er vele lessen aan ‘opgehangen’ worden. Bij een slimme planning kan 
een groot deel van het programma van deze vakken in een klas gedurende de 
zomermaanden hierop aansluiten. 

• Doordat veel kennis wordt verkregen via het zelf ontdekken ervan, zal het veel 
beter worden opgenomen en onthouden dan wanneer het alleen via ‘talige’ 
activiteiten (boeken, klassikale lessen e.d.) wordt overgedragen. Dat betekent 
niet dat het alleen bij het ervaren moet blijven. Ná de schooltuinactiviteiten 
is het zeer nuttig om over de ervaringen na te praten en de zaken voor de 
kinderen in perspectief te plaatsen. Daarom is een goede integratie tussen het 
werken in de tuin en de ‘gewone’ lessen in de klas erg belangrijk.

B I J L A G E  5
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Zaken die van te voren door de werkgroep samen met het onderwijspersoneel 
besproken dienen te worden:

• Welke groepen gaan in de tuin werken (afhankelijk van de beschikbare ruimte 
en van de mogelijkheden om het lesprogramma aan te laten sluiten.

• Welk type tuin willen we (zie hieronder )

• Welke specifieke wensen zijn er, samenhangend met het lesprogramma.

Afhankelijk van de precieze doelen en mogelijkheden zijn er verschillende typen  
schooltuinen mogelijk. Drie veelvoorkomende typen zijn:

1.  Productietuin – puur gericht op het kweken van nuttige planten. De kinderen 
zaaien, verzorgen oogsten en verwerken de planten (meestal groenten en 
tuinkruiden). Al doende ervaren zij dat een plant om goed te groeien allerlei 
behoeften heeft, dat er allerlei bedreigingen zijn (rupsen, luizen,slakken) en leren 
zo iets over voedselketens.

2.   Bloementuin – vooral gericht op een rijk mogelijk palet van bloemen. Ook 
hierbij mogelijkheden voor natuuronderwijs, maar ook komen aspecten van 
esthetische beleving van de schoonheid van de natuur nadrukkelijk aan de orde.

3.   Demonstratietuin – vooral gebruikt om lesmateriaal te leveren voor 
lessen natuurkennis en gezondheidskunde. Door observatieopdrachten 
kunnen bepaalde verschijnselen onderzocht worden, bijv. het bodemleven, 
bloembezoekende insecten, schadelijke insecten. De verzorging door de kinderen 
zelf staat niet voorop.

Het is vaak ook mogelijk om verschillende typen te combineren. Dan moet daar 
vanzelfsprekend bij de ruimtelijke indeling en de tijdsplanning goed rekening 
mee worden gehouden. Een factor die hierbij meespeelt is de beschikbare ruimte; 
als er weinig grondoppervlakte beschikbaar is, kan beter voor één type gekozen 
worden.

Jaarplan
Jaarlijks moet er een werkplan gemaakt worden. Daarbij gaat het  om het plannen 
van uit te voeren werkzaamheden (door vrijwilligers bij de voorbereiding en 
door kinderen tijdens het groeiseizoen). Hierbij wordt ingeschat welke lessen er 
bij aan kunnen sluiten, afhankelijk van de verschijnselen die er waar te nemen 
zijn en de ervaringen die opgedaan worden. Dit laatste natuurlijk met het nodige 
voorbehoud, want niets is ooit precies te voorspellen in een tuin; het ene jaar 
kunnen er veel slakken zijn in april, het volgend jaar zijn ze pas in juni opeens 
massaal aanwezig. 
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Prognose leerlingenaantal 

In het rapport ‘toekomstscenario II’ wordt een uiterst somber beeld geschetst van 
de ontwikkelingen van het aantal leerlingen voor de school in Garnwerd, zelfs 
in vergelijking met andere scholen in de buurt. Opvallend is dat het aantal de 
komende 5 jaar nog niet veel daling vertoont (zelfs eerst nog een stijging), maar 
dat daarna  van 2022 tot 2028) er een val optreedt tot slechts 28 in 2028. Dit is 
merkwaardig omdat:

1. het onduidelijk is waardoor een daling pas over vijf jaar gaat doorzetten;

2. er dan een daling in zet van 50%, terwijl de daling in de gehele gemeente 
Winsum in die periode 17 % is. 

Informatie, ingewonnen bij het bureau dat de prognoses heeft opgesteld (PVG) 
levert het volgende op:

ad 1.   De prognose voor de eerste 4 jaar is gebaseerd op het ‘instroom-
doorstroommodel’; daarna volgt op basis van de lange termijn berekening de 
verwachte omvang, gerelateerd aan de ontwikkeling van de ‘basisgeneratie 
in Garnwerd (en voor een deel in Feerwerd) volgens het deelname/ 
belangstellingsprincipe’ (zie hieronder wat daarmee bedoeld wordt). Dit betekent 
dat dus voor de eerste jaren gekeken wordt naar reëel bestaande kinderen, die, 
doordat ze de komende tijd 4/5/ jaar ouder worden, instromen in de kleutergroep 
(kinderen van 0 tm 3 jaar) respectievelijk uitstromen naar vervolgonderwijs 
(kinderen van 9 tm. 12 jaar, de 4/5 bovenste jaarklassen). Maar voor de jaren 
daarna zal een steeds groter aantal kinderen bestaan uit kinderen die nu nog niet 
geboren zijn. Dat moet dus berekend worden.

ad 2.   De vraag is hoe wordt berekend hoeveel (nu nog niet geboren) kinderen 
er straks zullen gaan instromen? Daarbij wordt gekeken naar de verwachte 
demografische ontwikkeling van Garnwerd. Daarbij gaat het PVG uit van een 
daling van het aantal 15 – 49 jarige vrouwen in Garnwerd (en Feerwerd) van de 
huidige 85 naar plm. 55 op de lange termijn. Hierop is dan weer de verwachting 
gebaseerd dat er twee tot drie kinderen per jaar op de school zullen instromen. 

Hierbij is aan te tekenen dat een aanname van twee tot drie kinderen per jaar 
instroom wel een erg grove indicatie is; hat wil zeggen dat er een spreiding van 
50 % zit in de verwachtingscijfers.  Maar een nog veel belangrijker punt is de 
aanname dat er op de lange termijn slechts 55 vrouwen van 15 – 49 jaar zullen zijn. 
Deze aantallen blijken gebaseerd op allerlei algemene gegevens (bijvoorbeeld: 
gemiddelde aantal kinderen per vrouw) en op het aantal meisjes dat nu in 
Garnwerd woont en in de toekomst kinderen zal krijgen. Dat wordt weliswaar 
standaard gecorrigeerd voor factoren als woningbouw en migratie, maar de vraag 
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is of dit op een voor Garnwerd realistische manier gebeurd is. Garnwerd is een 
forensendorp en wordt daardoor gekenmerkt door een relatief grote dynamiek 
in de bevolkingssamenstelling. Als men zich realiseert hoe weinig van de huidige 
moeders zelf als kind in Garnwerd opgegroeid is, beseft hoe allesbepalend de 
migratie factor is voor het aantal moeders en dus voor het aantal kinderen. De 
berekeningsmethode voor het aantal moeders zou dus niet uit moeten gaan van 
het aantal meisjes nu (gecorrigeerd voor woningbouw en migratie), want dat geeft 
een veel te grote foutenmarge (4 moeders i.p.v. 5 moeders die zelf uit Garnwerd 
komen geeft een verschil van 20%). Beter zou het zijn om uit te gaan van de te 
verwachtte immigratie van jonge moeders en dit dan te te corrigeren voor een 
aantal extra autochtone moeders en voor factoren als het aantal gezinswoningen. 
Niet duidelijk is echter of deze methode in de praktijk uitvoerbaar is.

Alles overziend, moet de conclusie zijn dat leerlingprognoses op een termijn 
van meer dan 5 jaar in het algemeen een toenemende onzekerheid vertonen.  In 
het geval van Garnwerd kan zelfs, door zijn afhankelijkheid van een grotendeels 
onvoorspelbare migratie van jonge gezinnen, gesproken worden van toenemende 
onbetrouwbaarheid. Dit maakt het aan de ene kant praktisch onmogelijk om 
op een realistische manier verder te kijken dan 5 jaar. Anderzijds wijst dit op 
het belang voor de school van het in stand houden van een zeer aantrekkelijk 
woonklimaat voor jonge gezinnen. En aangezien de aanwezigheid van een goede 
school één van de belangrijkste vestigingsvoorwaarden is voor een gezin, is in 
feite sprake van een cirkelredenering: een goede school lokt meer gezinnen, 
geeft meer kinderen, geeft een betere school, geeft meer kinderen, enz. Maar 
het omgekeerde geldt ook: een twijfelachtige school, geeft minder gezinnen, 
minder kinderen, nog meer twijfels over de school, net zolang tot hij onder de 
minimumgrens zakt.

Kortom: het aantal leerlingen is geen gegeven, maar kan door ons beïnvloed 
worden. Voor de eerstvolgende vijf jaar lijken er in ieder geval geen problemen te 
zijn.
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Financiën 2013
OBV 55 leerlingen

I N K O M S T E N   

• Personeels- en arbeidsmarktbeleid    38.490 
• Personele bekostiging regulier         263.287 
• Prestatiebox regulier onderwijs            6.928 
• Materiele instandhouding                   55.106 

Totaal                                                                363.811
   
U I T G AV E N   

• Salariskosten personeel                   306.243 
• Materiele lasten                                  61.687 
• Afdracht bovenschools 9%                 32.743 

Totaal                                                               400.673
   
Resultaat                                                           – 36.862
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