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Onderwerp: Samenvoeging Dr. Aletta Jacobs College en de CSG Rehoboth  

Geachte raadsleden, 

De schoolbesturen van de CSG Rehoboth en het dr. Aletta Jacobs College hebben de 

afgelopen jaren overleg gevoerd over de toekomst van het voortgezet onderwijs in 

Hoogezand en omgeving. Het doel was om krachtig voortgezet onderwijs te garanderen, 

ook in de toekomst. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het besluit om de scholen van het 

voortgezet onderwijs samen te voegen. Als gevolg van dit besluit gaat het onderwijs, de 

leerlingen en de medewerkers in vaste dienst van de CSG Rehoboth over naar het dr. 

Aletta Jacobs College. 

Wij informeren uw raad over deze ontwikkeling. U ontvangt de communicatie van de 

scholen over de samenvoeging, namelijk de brief aan het college, het persbericht en de 

brief aan ouders van de leerlingen. De scholen hebben deze gezamenlijk opgesteld. 

Hiermee kunt u kennisnemen van de achtergronden en de gevolgen van de 

samenvoeging. 

Gevolgen samenvoeging voor de huisvesting 

De leerlingen en het personeel van de CSG Rehoboth verhuizen naar het 

hoofdgebouw van het dr. Aletta Jacobs College. De verhuizing vindt plaats nadat 

het schoolgebouw van het dr. Aletta Jacobs College aardbevingsbestendig is 

gemaakt. Na de verhuizing wordt het schoolgebouw van de CSG Rehoboth 

gesloopt. Op het terrein van de CSG Rehoboth zal een kindcentrum verrijzen. 

De beschikbare onderwijsruimte van het dr. Aletta Jacobs College is mogelijk 

niet voldoende is om na de samenvoeging ook de leerlingen en personeel van de 

CSG Rehoboth te huisvesten. Dit kan betekenen dat er uitbreiding van de 

huisvesting nodig is. Op dit moment brengen betrokken partijen (Centrum voor 
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Veilig Wonen, gemeente en de scholen) dit in beeld. Er wordt hierbij gewerkt aan 

financiering binnen de financiële kaders van het scholenprogramma. 

Indien u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Alice Tamminga. Zij is 

telefonisch te bereiken via het nummer 0598-373579 of via het volgende mailadres: 

alice.tamminga@midden-groningen.nl

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn

burgemeester

H.J.W. Mulder

secretaris

Bijlagen
1. Brief van de scholen gericht aan het college over de samenvoeging
2. Persbericht scholen
3. Brief aan de ouders van de leerlingen
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