
Muntendam, 28 september 2022 
 
 
Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Midden-Groningen, geachte Burgemeester en 

Wethouders, 

 

Van harte gefeliciteerd met uw recente benoeming binnen de gemeente Midden-Groningen. Wij 

wensen u veel succes en wijsheid toe bij het maken van plannen en het uitvoeren ervan in onze mooie 

gemeente, waaronder de plannen voor het onderwijs in Muntendam. 

Namens de medezeggenschapraden van zowel OBS De Menterhorn als CBS de Parel vragen wij 

uw dringende aandacht voor de ontwikkeling van het nog te realiseren kindcentrum in Muntendam. 

Als hekkensluiter in de gemeente zijn de scholen in ons dorp nog aan de beurt voor het 

scholenprogramma wat afgelopen mei feestelijk werd afgesloten met een fantastische feestavond met 

Marcel Hensema. 

Wij voelden ons deze avond toch wat minder op onze plek, omdat we nog niet kunnen 

terugkijken op een geslaagd nieuwbouwproces, zeker gezien het centrumplan terug naar de tekentafel 

gaat. Het heeft er zelfs alle schijn van dat de realisatie van een kindcentrum in Muntendam verder weg 

lijkt dan ooit, ondanks de in juli verstuurde brief met daarin de stand van zaken over de plannen. Heel 

duidelijk werd het voor ons niet wat het nu concreet gaat betekenen. 

Wij onderschrijven het creëren van draagvlak onder de bevolking, want als scholen willen we 

graag een goede verstandhouding met de inwoners. Tegelijkertijd horen onze leerlingen ook bij de 

inwoners en verdienen het om gehoord te worden en onderwijs te krijgen in een gebouw dat voldoet 

aan alle eisen van deze tijd. U als gemeenteraad bent immers verantwoordelijk voor de huisvesting 

van de scholen. Helaas, de gebouwen van beide scholen voldoen echter niet meer om de leerlingen 

van Muntendam goed onderwijs te kunnen bieden. Zo hebben beide scholen afzonderlijk hun eigen 

uitdagingen om goed onderwijs te kunnen  bieden. We zullen in deze brief uiteenzetten wat dit voor 

elke school betekent, zodat u een goed beeld kunt schetsen van de situatie op de scholen. 

 

CBS de Parel 

Op CBS de Parel komen de leerlingen structureel ruimte tekort. We hebben al gedurende 10 jaar een 

groep in een noodlokaal. Dit noodlokaal staat gesitueerd achter de kerk van de Baptistengemeente en 

wij huren dit gebouw dan ook van hen. Omdat de nieuwbouw steeds maar op zich laat wachten, 

hebben wij het contract al moeten verlengen, nadat de initiële 7 jaar al verstreken zijn. Daarnaast 

hebben we ook sinds een aantal jaren het speellokaal opgeofferd voor een kleutergroep.  

Na een flinke regenbui is het de volgende dag altijd weer een verrassing of het dak het regenwater 

buiten heeft kunnen houden of dat we weer een deel van het systeemplafond kunnen vervangen.  

Ook de toiletten geven bij slecht weer problemen en ook het aantal toiletten in het gebouw laat ernstig 

te wensen over.  

Dan is er zeker ook nog het actuele thema van het binnenklimaat en ventilatie. Ons historische 

schoolgebouw is aan de buitenkant prachtig, maar zorgt voor de hedendaagse eisen voor het 

binnenklimaat voor grote uitdagingen. In de zomer loopt de temperatuur al snel op tot boven de 28 

graden Celsius en in de winter zijn de lokalen steenkoud doordat de enige manier van ventileren het 

openen van de ramen is. Kinderen zitten dan letterlijk te bibberen in de klas. Beide scenario's komen 

de leerprestaties niet ten goede. 



Bovendien is het gebouw alles behalve duurzaam. De stookkosten zijn gigantisch en zullen in 

deze tijd alleen maar meer oplopen. 

Tot slot voorzien wij dat de Parel binnen enkele schooljaren nog een lokaal extra nodig heeft, 

omdat wij nog steeds een groeiende school zijn en dit ook gedurende de grootste krimp steeds zijn 

geweest. 

 

OBS Menterhorn 

Ook op OBS de Menterhorn zijn de nodige uitdagingen. Er wordt al tijden over nieuwbouw gesproken. 

Hierdoor is de keuze gemaakt om aan de school reparaties uit te voeren maar, geen concrete 

investeringen. Na een regenbui  is het afwachten in welk lokaal er lekkage is geweest. Het hebben van 

een plat dak dat op de nodige plekken is hersteld en is afgeschreven vraagt zeker 10 keer per jaar dat 

er een reparatie aan moet gebeuren. Ook de lichtkoepels dienen regelmatig vervangen te worden 

omdat deze poreus zijn. Wij zien hoge stookkosten in de winter omdat er veel weglek is van warmte, 

deel van de ramen is nog enkel glas. (Dit weegt nu nog zwaarder, omdat de gasprijzen zo hoog zijn)  

Daarnaast is het in de zomer moeizaam om de temperatuur laag te houden gezien de 

lichtkoepels. Wij hebben gemerkt dat de afgelopen jaren, waarbij ventilatie steeds belangrijker is 

geworden, het voor ons gebouw niet mogelijk is een ideaal leef/werkklimaat te creëren.  

Natuurlijk begrijpen wij het dat investeren in een gebouw dat nog enkele jaren moet staan 

kapitaalvernietiging zou zijn. Echter 3 jaar geleden is al tegen ons gezegd : “Over 5 jaar hebben jullie 

nieuwbouw”.  

 

Als scholen zijn wij op dit moment bezig de ontwikkeling van hele mooie plannen voor alle kinderen in 

Muntendam. Hierbij wordt hard samengewerkt door zowel de scholen als peuterspeelzaal en 

kinderopvang. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Tijd voor Toekomst. Dit is ook een project vanuit 

de gemeente. Wij willen voor alle kinderen goede kansen in Muntendam. Deze samenwerking tussen 

alle partijen wordt bemoeilijkt doordat we gebruik moeten maken van 4 verschillende locaties. De 

insteek is altijd geweest dat dit nog beter tot z’n recht gaat komen in het kindcentrum. Wij allen zien 

de noodzaak van samenwerken, korte lijnen en meedenken met elkaar om zo tot goed onderwijs te 

komen. Hiervoor hebben wij een perspectief nodig. Ons plan van eisen is bijna afgerond. Dit was een 

goed proces met veel overeenkomsten. 

Voor beide scholen geldt dat in de recente jaren investeringen in de gebouwen uitgesteld zijn 

omdat nieuwbouw in het verschiet lag. Onderhoud is er vooral geweest in de vorm van de 

spreekwoordelijke pleisters plakken en symptoombestrijding. Uitstel van nieuwbouw kan niet langer 

meer wachten. De randvoorwaarden voor het bieden van een veilige, gezonde leeromgeving worden 

teveel bedreigd. 

 

Wij, als gemeenschappelijke medezeggenschapraden, hebben echter onze ernstige zorgen over de 

voortgang van de realisatie van het kindcentrum in Muntendam nu de centrumplannen herijkt gaan 

worden. 

We dringen er bij de gemeenteraad op aan om het kindcentrum Muntendam prioriteit te 

geven in de raadsvergaderingen en zeer spoedig te komen tot een duidelijk tijdspad, zodat de scholen 

en de kinderopvang weten waar ze aan toe zijn op welke termijn en op welke locatie dan ook binnen 

Muntendam. 



Daarnaast nodigen we een afvaardiging van alle fracties uit om de situatie op beide scholen 

zelf eens te ervaren en op deze manier nog duidelijker te maken waarom wij deze dringende oproep 

doen aan de gemeenteraad. 

 

De leerlingen in Muntendam verdienen het om de prioriteit te zijn van de gemeente!  

 

 

We zien uit naar een reactie op ons schrijven. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De gemeenschappelijke medezeggensschapsraden van CBS de Parel en OBS de Menterhorn. 

cbsdeparel@vcomog.nl                                                                                  mr.menterhorn@opron.nl                                                                   
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