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Geachte leden van de raad, 

 

Er zijn ontwikkelingen rondom de Jan Ligthartschool in Westerbroek, waar we u graag over willen 

informeren.  

 

Actuele ontwikkelingen 

Op de Jan Ligthartschool in Westerbroek loopt sinds de zomer van 2017 een experiment dat er op 

gericht is om onderwijs te realiseren door participatie van dorpsbewoners. Ondanks alle 

inspanningen van bestuur, medewerkers, ouders en dorpsbewoners worden de doelstellingen van 

het experiment niet gehaald en zijn deze in de huidige opzet ook niet haalbaar. Tot die conclusie is 

de directeur bestuurder gekomen na overleg met de Raad van Toezicht, medewerkers, 

medezeggenschap en de Westerbroekse Schoolvereniging. Uiterlijk 15 april moet er een besluit 

genomen zijn: gaat de school in een veranderde opzet door of is sluiting dan nog de enige optie.  

 

Start experiment 

Op 29 juni 2017 kreeg de Stichting Jan Ligthartschool Westerbroek van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een experimenteerbeschikking. Daardoor werd de 

gemeentelijke opheffingsnorm voor (te) kleine scholen voor maximaal 5 jaar buiten werking 

gesteld. Het doel van het experiment was het realiseren van vernieuwend kwalitatief hoogstaand 

onderwijs door participatie van de dorpsgemeenschap in de school. Er werd een bestuurder 

aangesteld en de Westerbroekse Schoolvereniging werd opgericht.  

 

Voorwaarden 

Aan de status van experimenteerschool is een aantal voorwaarden verbonden. Eén van de 

voorwaarden is dat de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs als voldoende 

beoordeelt. In september 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het didactisch 

handelen op de Jan Ligthartschool echter als onvoldoende beoordeeld. Ook is geconstateerd dat de 
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school en het bestuur niet aan alle experimentverplichtingen voldoen. Het gaat daarbij onder 

anderen om het wetenschappelijk begeleiden van het experiment door de Erasmus Universiteit. De 

Stichting Jan Lighthartschool Westerbroek beschikt niet over de financiële middelen om deze 

wetenschappelijke begeleiding vorm te geven. Zie in de bijlage een schrijven van het ministerie 

waarin beschreven staat aan welke voorwaarden moet worden voldaan. 

 

Huidige situatie 

Dit schooljaar volgen er 38 leerlingen onderwijs aan de Jan Ligthartschool in Westerbroek. De 

directeur-bestuurder heeft in samenspraak met de Raad van Toezicht, medewerkers, 

medezeggenschap en de Westerbroekse Schoolvereniging echter geconstateerd dat momenteel niet 

aan de voorwaarden van het experiment kan worden voldaan en dat de kwaliteit van het onderwijs 

in het geding is. Door de kleine schaalgrootte van de school is het moeilijk, mede door het huidige 

lerarentekort, om een stabiel team te formeren. Hierdoor is er geen tijd om te werken aan het 

verbeteren van het didactisch handelen van het team. Daarnaast moet aan het eind van de 

experimentfase de school een leerlingaantal hebben van tenminste 56 leerlingen. Op dit moment is 

er geen perspectief dat benodigde aantal leerlingen te halen. 

 

Besluit 

Door alle bij de Jan Ligthartschool betrokken partijen is enorm veel energie gestoken in het behoud 

van de school voor het dorp Westerbroek. Desondanks is het, in het belang van de schoolgaande 

kinderen, voor het bestuur van de Jan Ligthartschool onontkoombaar dat zaken fundamenteel 

anders moeten worden geregeld. Een mogelijkheid kan zijn dat school wordt overgenomen door 

een ander bestuur, waardoor er in Westerbroek een school blijft. Dit wordt momenteel onderzocht. 

Als het echt niet anders kan, zal de school aan het einde van het schooljaar 2019/2020 moeten 

sluiten, waarbij met ouders wordt overlegd wat voor de kinderen, individueel of als groep, een 

goed alternatief is. Uiterlijk 15 april zal duidelijk zijn welk besluit wordt genomen. Ouders en 

andere betrokkenen zijn woensdagavond 4 maart over de ontwikkelingen geïnformeerd tijdens een 

informatiebijeenkomst (eerst voor ouders, aansluitend voor dorpsbewoners). 

 

Raad van Toezicht 

De afgelopen week werden we geconfronteerd met de ontslagbrief van twee leden van de Raad van 

Toezicht van de Stichting Jan Lighartschool. Zij zijn opgestapt omdat in het voortraject van het 

bericht dat gisteren aan ouders en dorp is gegeven verschil van inzicht in de RvT is ontstaan. De 

opgestapte leden waren eerder dan de nog zittende leden tot de conclusie gekomen dat sluiting 

van de school een reëel scenario is. De resterende RvT staat na intern beraad volledig achter de nu 

ingezette lijn. 

 

Scholenprogramma 

In de raadsbrief van 14 februari bent u geïnformeerd over de overname van de versterkingsopgave 

voor scholen, waar de Jan Ligthartschool deel van uitmaakt. Om voor de Jan Ligthartschool uiterlijk 

juli 2021 een aardbevingsbestendig gebouw te realiseren, zijn versterkingsmaatregelen nodig. De 

voorbereidingen voor deze versterkingsopgave zijn in volle gang. In het scenario dat de Jan 

Ligthartschool ophoudt te bestaan, is deze (kosten intensieve) versterkingsopgave niet meer 

relevant. Dat betekent dat de voorbereiding van de versterking momenteel wordt vertraagd in 

afwachting van het besluit dat uiterlijk 15 april wordt genomen. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


