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kloppend hart van het dorp! 

De Wierde 



Waarom? 

Behoud van basisschool De Wierde in Adorp 
heeft grote invloed op de leefbaarheid van 
het dorp. 

 

,,Als je de school uit het dorp haalt, trek je 
de ziel uit Adorp. Jonge gezinnen blijven weg 
en exploitatie van het dorpshuis komt op 
losse schroeven te staan.'‘ Sijbrand Stratingh, Dorpsbelangen 
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Projectorganisatie 

Stuurgroep 
• Harm Krol (sector directeur L&E) 
• Joke Ettes (locatie coördinator+) 
• Collin Hamming, Mark Jan Ineke, Cora Kuyper, Frounie Borgman (MR) 
• Sijbrand Stratingh, Johannes Nijmeijer (Dorpsbelangen) 

 
Werkgroepen 

• Visie 
• Exploitatie en begroting 
• Onderwijsondersteuning 
• Communicatie 

 
Ondersteuning CMO Stamm  
(ervaring o.a. Pieterburen en Garnwerd) 
 



Opdracht 

Ontwikkel voor 15 november een 
levensvatbaar scenario om de school voor 
een langere tijd in stand te houden.  

• Duurzaam  

• Kwaliteit  

• Identiteit 

• Goed werkgeverschap  

• Bereikbaarheid 
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Wat er vooraf ging… 

• 2013/2014 - onderzoek L&E effect krimp 

• 17 december 2014 - toekomstscenario III 

• 27 januari 2015 - informatieavond Dorpsbelangen 

• 25 juni 2015 - 400 handtekeningen!  

• 7 juli 2015 - geen fusie: start plan Adorp 

• 10 &11 augustus - opknappen schoolplein 

• 22 september - vaststellen projectopdracht 

• 7 november - opknappen schoolplein 

• 12 november - presentatie toekomstplan 
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Vanavond gaat het over 

• Visie 

• Exploitatie & begroting 

• Ondersteuning leerkrachten 

• Communicatie  
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Visie en onderwijsconcept 
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Keuzecriteria  

• Visie is leidend 

• Gepersonaliseerd leren 

• 3 leerjaren in één groep 

• Aantrekkelijk voor Adorp en omstreken 

 
Het definitieve onderwijsconcept wordt 
bepaald op basis van bovenstaande 
criteria. 
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Inspiratie onderwijsconcept 

Traditionele vernieuwingsscholen:  

• Jenaplan 

• Dalton 

• Montessori 

 

Moderne vernieuwingsscholen:  

• Wittering.nl  

• O4NT (onderwijs voor een nieuwe tijd) 
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Uitgangspunten onderwijsconcept 

De plaats van de school in de wereld 
• De school staat midden in de dynamische wereld 
• De toekomst is nu 
 

Het leren 
• Leren doe je zelf en voor jezelf 
• Leren wordt gezien als een nooit eindigend proces 
 

Beoordelen 
• Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vinden zoveel 

mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van  
het kind en in samenspraak met het kind 
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Randvoorwaarden 

• Kinderen leren, spelen en werken in 
vrijheid  binnen  gebondenheid 

• De effectieve inzet van tijd, menskracht 
en middelen 

• Digitale leermiddelen en educatieve 
software 

• Uitdagende, stimulerende leeromgeving, 
zowel binnen al buiten 
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Pedagogisch klimaat 

• Veiligheid 

• Respect 

• Meervoudige intelligentie is uitgangspunt 

• Plezier en zorgen delen   

• Zelfstandig leren en werken 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
initiatief van kinderen zijn belangrijk 
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De praktijk 

• Basisgroepen gekoppeld aan leeftijd 

• Rekening houden met individuele 
leerbehoeftes  

• Zelfstandig leren en spelen afgewisseld 
door gestuurd en begeleid leren: expliciet 
gericht op niveau verhoging  

• Benutten rijke omgeving: personen, 
materialen, verenigingen en ruimtes 

• Monitoren van onderwijsresultaten  
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De toekomst 

De school wordt onderdeel van een      
Integraal Kindcentrum (IKC) waar kinderen 
van 0-12 jaar: 

• Leren 

• Spelen 

• Ontwikkelen  

• Ontmoeten 
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Totaalpakket 

Educatie, opvang & ontwikkeling 
 

• Basisschool 

• Voor-, tussen- en naschoolse opvang 

• Geïntegreerde peuter- en kleutergroep 

• Kinderopvang 

• Consultatiebureau 
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Exploitatie & begroting 
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Aantal leerlingen 

• Aantal leerlingen (teldata 1 okt) 
 
 
 
 

 
• Potentieel aantal leerlingen onderzoek L&E 

 
 
 
 
• Groeipotentie: tot 70 leerlingen 
• Uitgangspunt begroting: huidige aantal leerlingen  
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60 leerlingen: een breekpunt 

• Van 4 naar 3 groepen incl. financiën 

• Onder de 60 leerlingen is grondoppervlak 
mede basis voor financiering 

• Nu: 750 m2  maar… subsidie voor 495 m2  

• Bij 60 leerlingen invulling zoeken  
voor 255m2 
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Financieel gezond 

• Onderzoek huidige begroting - kosten en 
baten loopt: De Wierde draait positief 

• Vertrekpunt: een financieel gezonde school  

• Sturen op: 

– Kosten reductie 

– Nieuwe inkomsten (subsidie, invulling m2) 

– Aantal leerlingen 

– Integraal Kindcentrum (IKC) 
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Groei in… 

• Kwaliteit en onderscheidend  
onderwijsconcept 

• Aantal kinderen 

• Dorpsparticipatie 
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Dorpsparticipatie 
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Helpen jullie mee? 

• Gastlessen 

• Leesprojecten  

• Klussen /schoonmaak 

• Feesten  

• Sport 

• Cultuur 

• Verkoop/marktplaats  

• Beheer media  

• Administratie 
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Communicatie 
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Doel 

• Zichtbaar zijn 

• Aantrekkelijk worden  

• Mensen raken in hun hart en verbinden 
aan het IKC De Wierde 
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Zichtbaar & aantrekkelijk 

Positieve publiciteit via:  

• Eigen website & adorp.com  

• Gebruik social media (facebook, you tube) 

• School in de media (krant, radio, tv) 

• Ouders inzetten als ambassadeur 
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Ouders worden ambassadeur 
 

• 2-wekelijkse nieuwsbrief 

• Activiteiten kalender 

• Gastlessen ouders 

• Ouder/kind bezoek bij overgang naar 
nieuwe groep 

• Rapport met uitgebreide toelichting over 
ontwikkeling kind 

• Oudergesprekken 
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Promotiemiddelen 

• Geboortepakket 

• Flyeren (rond Adorp t/m wijk Reitdiep) 

• Folders/posters school 

• Adverteren 

• Informatiemap 

• Open dag 
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IKC De Wierde 

Het Integrale Kindcentrum De Wierde biedt een stabiele en veilige 
omgeving waar kinderen van 0 tot 12 jaar met plezier hun eigen unieke 
talent kunnen ontwikkelen. Het team zet haar kwaliteiten onvoorwaardelijk 
in voor de optimale ontwikkeling van elk kind. Een veilige en prettige leer-, 
werk- en leefomgeving  wordt gezien als voorwaarde voor goede 
resultaten. Kleine groepen maken een kindgerichte aanpak op cognitief-, 
sociaal emotioneel- en creatief gebied mogelijk. Ruimte en openheid 
omvatten het centrum zowel letterlijk als figuurlijk. De ligging aan de rand 
van het Reitdiepgebied maakt leren van en met de natuur mogelijk. 
Samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, begeleiders, ouders en dorp 
is belangrijk, zo leren we op alle niveaus van en met elkaar. Samen maken 
we het Integraal Kindcentrum een succes! 
 
IKC De Wierde in duurzaam Adorp ligt dicht bij de doorgaande weg van 
Winsum naar Groningen en toch midden in de natuur. Midden in het dorp 
maar vlakbij de stad en goed bereikbaar met openbaar vervoer.  
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De Wierde blijft het hart van Adorp 
daar zorgen we samen voor 
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De Wierde blijft het hart van Adorp 

daar zorgen we samen voor 


