Motie: extra leslokaal OBS “Het Oelebred”.
Motie: Ingediend door de fractie van de PvdA en Gemeentebelangen
Raadsvergadering d.d. 30 juni 2020
Agendapunt: 12

De gemeenteraad van Tynaarlo, in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2020,
Constaterende dat:


Tijdens het bezoek van een aantal raadsleden aan OBS “Het Oelebred” in Tynaarlo, op 28
februari 2020, werd vastgesteld dat deze school maar over vijf leslokalen beschikt, terwijl er
in zes groepen les gegeven wordt;



Voor deze zesde groep gebruik wordt gemaakt van het speellokaal van de kleuters, dat
daardoor niet meer voor zijn eigenlijke functie gebruikt kan worden. Een speellokaal is een
verplichte en noodzakelijke voorziening gericht op de sociaal-emotionele en motorische
ontwikkeling van kleuters, die essentieel is voor hun cognitieve ontwikkeling;



Uit de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Tynaarlo, van januari
2017, blijkt dat voor een school een ruimtebehoefte van minimaal 70 m 2 noodzakelijk is, om
tot uitbreiding te kunnen overgaan;



Uit de capaciteitsberekeningen (ontvangen op 15 mei 2020) blijkt dat de ruimtebehoefte
van de OBS “Het Oelebred” op 1 oktober 2019 69 m2 was, op basis van de leerlingentelling
van 1 oktober 2019, die toen 130 leerlingen bedroeg;



Bij navraag gebleken is, dat het huidige aantal leerlingen van OBS “Het Oelebred” 134
bedraagt. Leerlingen die ook zijn ingeschreven voor het schooljaar 2020-2021, zodat het
aantal leerlingen op 1 oktober 2020 in ieder geval 134 zal bedragen maar mogelijk nog
hoger zal zijn;



Met het aantal van 134 leerlingen de ruimtebehoefte 89 m 2 bedraagt, dus ruimschoots
meer dan de benodigde minimaal 70 m2;



Er direct naast de school, op grond van de gemeente, ruimte is voor het plaatsen van een
tijdelijk lokaal;



Door nu weer tot 1 oktober te wachten, de school op zijn vroegst in 2021 over een extra
lokaal zou kunnen beschikken:

Draagt het college op:


Te bewerkstelligen dat de OBS “Het Oelebred” te Tynaarlo aan het begin van het schooljaar
2020 – 2021 kan beschikken over een unit met een extra schoollokaal, geplaatst direct bij de
school;



De kosten hiervan te halen uit het onderwijshuisvestingsbudget 2021 en de kosten voor het
extra lokaal een half jaar naar voren te halen;

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de PvdA:
Anneke Lubbers

Toelichting op motie: extra leslokaal Het Oelebred.
Op 28 februari jl. zijn een aantal raadsleden en enkele wethouders op bezoek geweest bij de OBS “Het
Oelebred” in Tynaarlo en bij de grote sportzaal en de twee scholen in Groote Veen.
In Tynaarlo werden we er mee geconfronteerd dat de school, die anderhalf jaar geleden is opgeleverd,
door het toenemende aantal leerlingen al weer te klein is. Er wordt lesgegeven in zes groepen, maar er
zijn maar vijf leslokalen beschikbaar.
Uit intensief overleg die middag van de 28e februari bleek dat alle raadsleden eensgezind waren om te
zorgen dat “Het Oelebred” aan het begin van het komende schooljaar voldoende lokalen dient te
hebben voor zorgvuldig onderwijs aan haar kinderen.
Onder leiding van Ad Wouterson van Leefbaar Tynaarlo, Willem van der Meij van Groen Links en
Anneke Lubbers van de PvdA werd een motie opgesteld die hierin zou voorzien. Ook hebben genoemde
partijen overleg gehad met een tweetal ambtenaren.
Het voornemens was deze motie in te dienen tijdens de raadsvergadering van 9 juni.
Maar helaas……. De wethouder onderwijs kon zich niet in de motie vinden en derhalve werd door de
coalitiepartijen besloten de motie niet in te dienen.
En dat betreuren de PvdA ten zeerste. OBS “Het Oelebred” was al ingeseind en was enorm blij met dit
voorstel. We hebben dus verwachtingen gewekt door als gehele raad deze voorgenomen motie te
omarmen, zowel oppositie als de Collegepartijen.
Wij vinden: wat je beloofd, moet je ook doen.
Vandaar dat wij als PvdA nu toch het initiatief nemen om deze motie in te dienen (met dank aan het
voorwerk van dr. Van der Meij en dr. Wouterson).
Wij hopen op brede steun zodat de leerlingen en de meesters en juffen van “Het Oelebred” aan het
begin van het nieuwe schooljaar kunnen beschikken over voldoende leslokalen.

