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Onderwerp: Tijdelijke uitbreiding aantal lokalen voor OBS het Oelebred in Tynaarlo

Geacht mederaadslid,

Vrijdag j.l., 28 februari, zijn we met 13 raadsleden, 4 wethouders, de griffier, een 
aantal ambtenaren en medewerkers van de griffie, in het kader van het 
accommodatiebeleid, een aantal scholen en sportzalen gaan bekijken,.
Het is niet de bedoeling u hierbij een verslag van dit “reisje” aan te bieden, maar ik 
wil aandacht vragen voor de situatie die bij de OBS Het Oelebred in Tynaarlo is 
ontstaan.

Dit schoolgebouw heeft 5 groepslokalen, een speellokaal en een gymnastiekzaal. 
Toen de bouw van de school werd aanbesteed was, gezien het aantal leerlingen, 5 
groepslokalen voldoende, maar inmiddels is het aantal leerlingen zodanig uitgebreid, 
dat die niet meer in 5 groepen kunnen worden ondergebracht. Er was dus een 6e 
groepslokaal nodig en daarvoor is het speellokaal opgeofferd.
Uit de gegevens en de prognoses blijkt dat ook de komende jaren het 6e  

groepslokaal in Tynaarlo nodig zal zijn om alle kinderen te kunnen onderbrengen en 
nadat de diverse alternatieven de revue waren gepasseerd leek het tijdelijk plaatsen 
van een mobiele unit, naast het schoolgebouw, de beste oplossing, te meer omdat 
daarmee ook de kinderopvang ter plekke beter geregeld kan worden.
In het overleg met de aanwezige raadsleden van de diverse fracties is voorgesteld 
om een raadsbreed initiatief voorstel te maken, om er voor te zorgen dat de school in 
Tynaarlo op korte termijn uit de problemen geholpen wordt.
Omdat de regelgeving omtrent initiatiefvoorstellen recent gewijzigd is heeft de griffier 
aangeboden met de eerste opzet te helpen. Zodra die opzet klaar is wordt hij aan 
alle fracties voorgelegd.

De bedoeling van deze brief is om alle raadsleden te informeren, zodat het komende 
initiatief voorstel niet als een verrassing komt.
Bij eventuele vragen op dit moment zijn de raadsleden uit de eigen fractie, die 
aanwezig waren, vast wel in staat antwoord te geven.   
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