Verslag overleg 01-12-2020
Deelnemers:
-

Fabian Kock, Douwe Molenaar; beide namens Dorpsbelang Ballum en de werkgroep van
ouders;
Annet Bannink, Willem Ytsma, Trijntje Stoker, Sjouke Winia, Jan Jaap Werkman, Henk
Wilbers; gezamenlijk de stuurgroep

Het overleg wordt online (in Teams) gevoerd tussen 17.00 en 18.10 u.
Door technische problemen slaagt het (…) niet deel te nemen aan de bijeenkomst.
Nadat ieder is ingelogd, wordt afgesproken de beschikbare tijd als volgt te besteden:
- korte voorstelronde;
- gelegenheid voor dorpsbelang Ballum en de werkgroep de zienswijze van ‘Ballum’ te presenteren
op het idee te komen tot één school en het onderzoek;
- gelegenheid voor vragen en discussie;
- samenvatting en afronding.
Afgesproken wordt een kort verslag te maken van de bijeenkomst.
Na de voorstelronde lichten de vertegenwoordigers van Ballum hun zienswijze op het idee te komen
tot één school voor West Ameland toe. Daarbij wordt het volgende naar voren gebracht:
- Ballum is trots op en tevreden met ’t Ienster. De school heeft het in het afgelopen decennium niet
makkelijk gehad, maar heeft haar zaken nu goed op orde. Het leerlingenaantal is weliswaar
gering, maar ’t Ienster laat zien dat ook kleine scholen goede kwaliteit kunnen leveren.
- Bij het beoordelen van de prognoses van het aantal leerlingen zou moeten worden meegewogen,
dat het dorp aan uitbreidingsplannen werkt en zeker jonge gezinnen zal aantrekken als er huizen
komen.
- De opvatting dat de school van vitaal belang is voor het dorp, wordt breed gedragen. Aan een
door dorpsbelangen uitgezette enquête is massaal deelgenomen en de presentatie van de
uitkomsten is door een groot aantal dorpsbewoners bezocht. De bijeenkomst heeft ertoe geleid
dat Dorpsbelangen zich sterk maakt voor het behoud van de school in het dorp.
- Het voorgaande is ook besproken met het bestuur van OPO Ameland en met de burgemeester,
die portefeuillehouder Onderwijs is.
Vanuit de stuurgroep wordt in reactie het volgende naar voren gebracht:
-

-

Er is begrip voor de zienswijze en de motieven en argumenten die zijn gepresenteerd. Voor ieder
dorp is het hebben van een school een groot goed. Dat komt nu naar voren, maar spreekt ook
uit de resultaten van de enquête (waarvan de stuurgroep een rapport heeft ontvangen) in het
dorp en uit de inbreng van deelnemers aan de informatiebijeenkomsten.
De besturen zien het als hun taak en verplichting vooruit te kijken en daarbij maken zij zich
zorgen over elk van de drie scholen op West-Ameland. Het zijn alle drie kleine scholen, die
weliswaar goed presteren, maar ook laten zien, dat er risico’s zijn. Het op orde houden van de
kwaliteit komt op kleine teams neer. Die zijn kwetsbaar. Ook andere zaken zoals groepen met

-

-

zeer lage leerlingaantallen, beperkingen in wat aan zorg kan worden geboden, e.d. spelen mee.
Ook bij fusie zal er een relatief kleine school ontstaan, maar wel een school met een flink team
en een zodanig aantal leerlingen dat de continuïteit gewaarborgd is.
Als het zou komen tot de vorming van één school dan is dat voor elk van de scholen een
ingrijpend proces. Het christelijk onderwijs, bijvoorbeeld, zou dan na meer dan 100 jaar haar
zelfstandigheid opgeven.
Voorkomen moet worden het erop aan laten komen tot het te laat is. Zowel het onder druk
komen tot besluitvorming die dan nodig zal zijn, als het in zo’n situatie mislopen van financiële
bijdragen die het Rijk bij (tijdige) fusies beschikbaar stelt, zijn risico’s die moeten worden
vermeden.

Over en weer wordt op alles wat naar voren is gekomen doorgepraat en wordt verdiepende
informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld op de actuele prognoses van de leerlingaantallen in Ballum of
op de betekenis van de school voor de ontwikkeling van het dorp. Het dilemma tussen keuzes
waarbij het belang van het onderwijs voorop staat en keuzes waarin het belang van het dorp
vooropstaat wordt zo van alle kanten belicht.
Aan het einde van de bijeenkomst stellen de deelnemers gezamenlijk vast, dat het een goed overleg
is geweest. Ieder heef naar voren kunnen brengen wat zij of hij wilde en er is goed naar elkaar
geluisterd.
Het verslag zal aan ieder worden toegestuurd met het verzoek daarop waar nodig te reageren. Het
definitieve verslag gaat dan naar Dorpsbelang Ballum en zal ook worden geplaatst op de website van
het onderzoek.
Kort na 18.00 u. wordt de bijeenkomst beëindigd.

