
  

Programma  bijeenkomst  over  basisonderwijs  in  Garnwerd  

De  afdeling  Groningen  van  de  Stichting  Behoud  Kleine  Scholen  is  op  14  november  
2014  opgericht  met  als  doel  het  gesprek  te  voeren  over  basisonderwijs  als  onderdeel  
en  pijler  van  de  samenleving.  

Op  diverse  plekken  dreigen  de  komende  tijd  scholen  te  verdwijnen.  Onze  stelling  is  
dat  ook  op  kleine  scholen  kwaliteit  geleverd  kan  worden  mits  er  keuzes  worden  
gemaakt  ten  aanzien  van  het  onderwijssysteem  en  de  organisatie.  

Ons  doel  is  een  brede  dialoog,  met  scholen,  dorpen,  politiek,  andere  sectoren  om  zo  
tot  andere  oplossingen  te  komen  dan  centralisatie  en  grootschaligheid.  Niet  alleen  
voor  nu,  maar  ook  voor  in  de  toekomst.  We  willen	  naar	  een	  breed	  gedragen	  visie	  
die  duurzaam  is  en  waarin  alle  betrokken  partijen  mee  hebben  kunnen  denken.  
  
Daarom  nodigen  wij  iedereen  uit  om  mee  te  praten  en  te  denken  over  onderwijs  in  
onze  regio.  We  willen  presenteren  hoe  een  kleine  school  kan  blijven  bestaan,  en  
verslag  doen  van  de  uitkomsten  van  gesprekken  met  het  ministerie  van  onderwijs  en  
de  provincie  Groningen  

wanneer:  29  januari  2015  
plaats:  "de  doorrit"  Café  Hammingh  in  Garnwerd  
tijd:  inloop  vanaf  19.30  uur,  aanvang  20.00  uur  

Programma  

20:00     Inspiratie  door:  

§ De	  netwerkschool	  uit	  Loppersum	  Oost	  
§ Het	  slim	  fit	  concept	  
§ Maakbaar	  Westerbroek	  
§ Ministerie	  van	  Onderwijs	  
§ De	  visie	  op	  onderwijs	  in	  de	  regio	  van	  stichting	  behoud	  kleine	  scholen	  	  
§ En......	  

21:00     Pauze  

21:15     Gesprek  onder  leiding  van  avondvoorzitter  Engbert  Breuker  over  echte  
scenario’s  en  hoe  we  deze  samen  tot  uitvoering  kunnen  brengen  

22:00     Sluiting  

  

Consumpties  voor  eigen  rekening.  

  

http://www.behoudkleinescholen.nl  



  

  

	  


