Geachte Voorzitter

Wij zijn hier namens de vereniging dorpsbelangen Beerta en de MR van de OBS de Uilenburcht.
Namens deze instanties willen wij onze zorgen uitspreken over de opnieuw opgelaaide discussie om
de basisschool van Beerta onder te brengen in de Hardenberg te Finsterwolde. Onze mening
hebben wij al met u gedeeld in een brief die deze week aan u allen is verstuurd.
Naar onze mening staat de leefbaarheid van Beerta onder grote druk.
Een buurthuis is er niet meer, de bakker is dicht, de bank is vertrokken en of de supermarkt blijft is
ook nog maar de vraag. Met het verdwijnen van de school zijn alle positieve vestigingsfactoren
voor het dorp verdwenen. De school weghalen staat gelijk aan het bevorderen van de krimp in
Beerta.
Wij geven nog een paar redenen waarom de school gewoon in Beerta kan en moet blijven
1-Berekeningen hebben aangetoond dat het aantal leerlingen geen probleem zal zijn voor de
komende 15 tot 25 jaar.
2- Over de kwaliteit van het onderwijs is geen discussie meer. De resultaten van de school zijn nu
goed. Daarbij is naar onze mening een grotere school niet automatisch een betere school en zou
het werken onder de SOOOG genoeg mogelijkheden moeten kunnen bieden om indien nodig de
kwaliteit te verbeteren
Dit wordt bevestigd door een onderzoek van CMO Groningen.
3-Verhuizen van de Uilenburcht zal naar verwachting niet veel goedkoper dan uitbreiding van de
Bouwsteen
4- De Uilenburcht maakt nu al veel gebruik van de sportfaciliteiten in de Hardenberg. Vestigen bij
de Hardenberg zal dit niet laten toenemen.
5- Er komt al een brede school in Oostwold een tweede in Finsterwolde lijkt overbodig
Verder willen wij u er op wijzen dat het rapport “Het is vijf voor twaalf “ gemaakt in opdracht van
de gemeente Reiderland waar in de discussie naar wordt verwezen geen onderzoek was naar de
beste oplossing voor de Uilenburcht. De opdracht was om aan te tonen dat de Uilenburcht
ondergebracht kon worden in de Hardenberg
‘De gemeente Reiderland heeft aan Berenschot de opdracht gegeven om de keuze voor het
verplaatsen van de school naar Hardenberg en de winst hiervan voor de kinderen in Beerta in een
bondige rapportage te onderbouwen’
Dit rapport is naar onze mening op een groot aantal punten achterhaald.
Al met al kunnen wij geen reden bedenken om een school met goede toekomstperspectieven te
verplaatsen .
Ook u zult erkennen dat een school belangrijk is voor een dorp. Wij vertrouwen er dan ook op dat
de commissie- en raadsleden van de gemeente Oldambt het beste met Beerta voor hebben en de
beslissing van wethouder Boon om de Uilenburcht in Beerta te laten staan steunen.

Wij danken u voor u aandacht

