
D66 zet zich in voor nog beter onderwijs 

Odoorn –  Het (openbaar) basisonderwijs stond de afgelopen jaren onder druk. 
Het aantal kinderen in onze gemeente neemt nog steeds af en daardoor 
ontvangen scholen minder geld. Het gevolg daarvan was dat een paar scholen 
moesten sluiten en ook werden enkele als (zeer) zwak beoordeeld. Dat laatste 
is gelukkig niet meer zo. 

Alle ouders willen graag een prettige school voor hun kinderen, met een goed leef-, 
leer- en speelklimaat, als het even kan ook nog dichtbij. Helaas is dat de laatste jaren 
niet meer voor alle schoolgaande jeugd in onze gemeente weggelegd. Ook de 
afgelopen jaren moesten er nog scholen sluiten (OBS De Buyne in Buinen en CBS 
De Bark in Valthe) en in Borger werden de scholen op een plek samengebracht. Het 
omgaan met deze veranderingen vroeg veel van de kinderen, hun ouders, het 
onderwijzend personeel en andere betrokkenen.  

In Borger-Odoorn is de stichting OPO (Openbaar Primair Onderwijs) verantwoordelijk 
voor het organiseren en uitvoeren van het openbare onderwijs. De gemeenteraad 
staat op afstand, maar maakt zich natuurlijk wel druk om de kwaliteit van het 
onderwijs in onze gemeente. D66 Borger-Odoorn zorgt ervoor goed op de hoogte te 
blijven van wat in en rondom de scholen gebeurt. Mede op aangeven van de fractie 
van D66 wordt intensief gesproken met de directie en raad van commissarissen over 
de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Zo wenden wij onze invloed aan om het 
onderwijsaanbod gevarieerd en aantrekkelijk te houden. 

Ook door recente ontwikkelingen omtrent kinderen die extra zorg nodig hebben, is 
het belangrijk om goede contacten met het onderwijs te houden. De gemeente en het 
onderwijs zijn nu samen verantwoordelijk voor zulke kinderen, de gemeente als 
uitvoerende van de Jeugdzorg en scholen moeten Passend Onderwijs aanbieden. 
Ook nieuw is de Voorschool, waarin kinderen van 2½-4 jaar spelend leren om daarna 
naadloos verder kunnen in groep 1 van het basisonderwijs. D66 Borger-Odoorn wil 
ook bij deze ontwikkelingen een vinger aan de pols kunnen houden. 

D66 was (en is dat nog steeds) kritisch op de verbeterprogramma’s van de (zeer) 
zwakke scholen. Gelukkig bevinden alle scholen zich nu weer in een opgaande lijn. 
De Meander in Borger is nu zelfs een landelijke voorbeeldschool! D66 heeft deze 
ontwikkelingen altijd gevolgd vanuit het besef dat onderwijs wordt gemaakt door 
(vak)mensen die erin slagen om ieder kind uniek te laten zijn. Programma’s en 
systemen zijn een hulpmiddel, maar mogen nooit doel op zich worden. Gelukkig kan 
de fractie van D66 constateren dat OPO nu een goed draaiende stichting is. Een van 
de belangrijkste zaken in het leven, de ontwikkeling van onze kinderen, wordt op 
goede wijze door OPO uitgevoerd.  

Als onderwijspartij op zowel landelijk als lokaal niveau zal D66 Borger-Odoorn het 
basisonderwijs in onze gemeente ook de komende jaren kritisch, maar welwillend 
blijven volgen. Niet alleen op de onderwijsopgave, ook op de samenwerking met de 
gemeente voor kinderen die wat extra zorg nodig hebben. 



 

 

  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ncOwBB1h&id=24905C6FD8AC498AF8FE7A862C120E42B6DFB5C1&thid=OIP.ncOwBB1hxtbUJid_jHsIQwAAAA&q=obs+de+weiert&simid=608019323629013832&selectedIndex=79
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oUyHBMkK&id=4D9E4C1C7430383CCD3305B6F775C320795F06FF&thid=OIP.oUyHBMkKAM2UwBXnpBQY-gHaEK&q=obs++in+borger&simid=608055444312886400&selectedIndex=0

