
Conclusie Eindrapport
Enquête Basisschool en Leefbaarheid

Inleiding

In april 2016 werden er door het overkoepelend bestuur van onze basisschool Stichting LIMA
rigoureuze plannen aangekondigd voor de sluiting van een groot aantal scholen in Oost Gelre. 
De redenen hiervoor zijn de verwachte krimp en de toenemende kosten.

Het aanwezig zijn van basisonderwijs is nauw gerelateerd aan de leefbaarheid van een dorp. 
De MedezeggenschapsRaad van de basisschool heeft namens de ouders en medewerkers inspraak en 
invloed op het beleid van het schoolbestuur. Mariënvelds Belang behartigt als dorpsbelangenorganisatie
de gezamelijke belangen van de bewoners van Mariënvelde en onderhoudt contacten met de Gemeente en 
geeft advies over hoe de leefbaarheid in het dorp te behouden of verbeterd kan worden.

Door de gezamenlijke belangen is uit de Oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad van de 
Basisschool en Mariënvelds Belang een werkgroep ontstaan. Samen is er een enquête ontwikkeld met het 
thema basisschool en leefbaarheid en deze is in december 2016 in eerste instantie uitgezet onder de ouders 
van de basisschool leerlingen en daarna onder de overige inwoners van Marienvelde. Deze enquete heeft 
geresulteerd in een duidelijk eindrapport, waarmee we een goed beeld hebben gekregen van de ideeën die 
er leven bij de Mariënveldse achterban. Het rapport is een uitgangspunt voor de gesprekken met 
schoolbestuur en gemeente en een prima middel om onze gezamenlijke visie stevig te onderbouwen. 

Hieronder volgt een korte samenvatting van het Eindrapport Marienvelde Basisschool & Leefbaarheid. 
Het volledige rapport staat als download beschikbaar op de website van Mariënvelds Belang.

Grote betrokkenheid onderstreept belang behoud basisschool

Uit de goede respons op de enquête en de moeite die genomen is om open vragen te beantwoorden of 
antwoorden aan te vullen, blijkt dat Mariënvelde zich zeer betrokken voelt bij dit thema. De respondenten – 
circa 60% van het totaal aantal huishoudens – waren met name volwassenen met in- of uitwonende 
kinderen en bevonden zich in de leeftijdscategorie 28-65 jaar.

•  95% van de respondenten geeft aan zich betrokken te voelen bij Mariënvelde en 
 ziet de basisschool als (heel) belangrijk voor de leefbaarheid. 
• 87% vindt dat de basisschool in Marienvelde voor de toekomst behouden moet blijven, 
 een extra 8% geeft aan de basisschool te willen behouden indien kwaliteit gewaarborgd.
• ca. 50% vindt dat het aantal leerlingen mag dalen onder de gemeentelijke ondergrens van 75.
• 75% van de ouders vindt het belangrijk dat er voldoende kinderen in een combinatieklas zitten
 de meesten kozen voor ca. 5-10 kinderen per leerjaar / 15-20 per combinatieklas en beoordelen
 dit als goed voor ontwikkeling van het kind, maar ook voor het functioneren leerkracht.
• Over het onderlinge leeftijdverschil tussen leerlingen en combinatieklassen van 3 leergangen wordt 
 genuanceerder gedacht. Het merendeel geeft aan dat leeftijdsverschil niet te groot moet zijn en
 dat 2 leergangen in een combinatieklas prima zijn. Het samengaan van drie leergangen in een 
 combinatieklas wordt zorgelijk bevonden door verschil in leeftijd en sociaal emotionele ontwikkeling. 
• Er is bereidheid onder de ouders om vrijwillige taken op zich te nemen. 
 Er valt met ouders te praten over een financiële bijdrage, als daarmee de school open blijft.
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• Voor 95% is de RK geloofsovertuiging van de basisschool niet langer van belang.
 Openbaar onderwijs kan een kans zijn in het aantrekken van leerlingen.
• Mariënvelde staat positief tegenover de invoering van een ander onderwijsconcept als
 daarmee de school open blijft en de kwaliteit gewaarborgd blijft. 
• Bij het eventueel sluiten van de basisschool wordt niet automatisch uitgeweken naar een
 andere basisschool binnen Lima of de gemeente Oost Gelre. Slechts 40% van de ouders
 kiest waarschijnlijk voor de plannen van LIMA, mede door gebrek aan aangeboden alternatief.
 Reisafstand is een doorslaggevende factor in de keuze. 

Extra opmerkingen:
De school was de ontstaansreden van het dorp Mariënvelde. Voor de leefbaarheid is het noodzakelijk dat de 
school zo lang mogelijk behouden blijft. 
Het is belangrijk dat het aangeboden onderwijs van goede kwaliteit is, zodat het kind zich op alle vlakken 
goed kan ontwikkelen. Kwaliteit kan ook gewaarborgd worden op een kleine school, met kleine groepen. 
Juist doordat er meer aandacht is voor het kind. De sociale emotionele ontwikkeling van het kind is gebaat 
bij voldoende keuze bij het maken van vrienden. 
Een blijvend aspect voor het behoud van leefbaarheid blijkt het woningaanbod binnen Mariënvelde. Het 
kunnen vinden van een passende woning is belangrijk voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. Voldoende 
aanbod zorgt voor een natuurlijk verloop en kan voorkomen dat er geen complete generaties wegtrekken en 
er geen kinderen meer geboren worden in het dorp. 

Kansen voor behoud basisschool Mariënvelde
• openbare school 

Door afstand te doen van de geloofsovertuiging verlaagt men de drempel van anders gelovigen
en kinderen aantrekken van buiten de gemeentegrens. 

• onderwijstype
Als daarmee de school behouden kan worden, staat Mariënvelde zeker open voor het invoeren van ander 
onderwijstype als daarmee de kwaliteit gewaarborgd kan worden. Daarbij wordt wel de zorg uitgesproken 
over de toepassing van een combinatieklas van 3 leerjaren. Dit terwijl juist andere respondenten met 
ervaringen vanuit onderwijs dit juist als positief beoordelen.

• samenwerking / opvang
Meer samenwerking met andere basisscholen. Bijvoorbeeld delen van een directeur en IB-er.
Voor en naschoolse opvang. 

• duidelijke profilering
De basisschool duidelijker profileren, werken aan een eigen identiteit. Dit kan door onderscheidende 
onderwijsvorm of door het organiseren van bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Toegankelijk en positief naar buiten presenteren als een moderne school.

Laat alles wat het dorp leefbaar maakt blijven!
Met de komst van de Brede Maatschappelijke Voorziening en de Zorgcorporatie Mariënvelde is een deel van 
de leefbaarheid voor de toekomst gewaarborgd. Maar het eventueel sluiten van de basisschool in de 
toekomst vormt hierop een flinke bedreiging. Daarom behandelde de enquête naast het thema basisschool 
het onderwerp leefbaarheid. Hieronder volgen de voornaamste bevindingen.

Voor het behoud van de leefbaarheid van Mariënvelde vormen de aanwezigheid van een basisschool en een 
actief verenigingsleven de absolute basisvoorwaarden. Belangrijk vindt men daarnaast de sociale aspecten 
als onderlinge betrokkenheid, saamhorigheid en sfeer. Maar ook veiligheid door de kleinschaligheid en 
sociale controle worden gewaardeerd. De faciliteiten moeten juist voor jongeren en ouderen dichtbij en goed 
bereikbaar zijn (op fietsafstand voor kinderen). 
Opmerkelijk is dat juist de kleinschaligheid en gemoedelijkheid als prettig wordt ervaren en voor velen het 
dorp leefbaar maakt, terwijl anderen juist wat meer ‘leven in de brouwerij’ waarderen. Verder blijkt dat er een 
grote saamhorigheid en bereidheid is van veel inwoneres om de gemeenschap leefbaar en draaiende te 
houden. Veel mensen willen of werken al vrijwillig mee om de leefbaarheid te ondersteunen.

Aandachtspunten
• passend woningaanbod

Blijven werken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw door het aanbieden van betaalbare woningen 
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zodat huisvesten van alle generaties mogelijk blijft. Doorgroei mogelijkheden, dus van starterswoning,  
gezinswoning naar seniorenwoning binnen Mariënvelde.

• nieuwe inrichting dorpskern en plein
  Kern / dorpsplein aantrekkelijk maken voor ontmoeting, mede door het organiseren van activiteiten en    
  evenementen meer samenkomst en daardoor werken aan meer saamhorigheid.
• jeugd stimuleren in maatschappelijke betrokkenheid en ondersteunen in het uitvoeren van ideeën
  mogelijkheden voor maatschappelijke stages en deelname in samenleving. Nieuwe initiatieven    
  ondersteunen zoals het organiseren van meer leuke evenementen in het dorp. 
• mogelijkheden tot kleinschalig ondernemen en samenwerken
  goede internet- en telefoonverbindingen m.b.t. bereikbaarheid en snelheid, 
  kleinschalig ruimtes werkplaatsjes voor verhuur

Ideeën om leefbaarheid te vergroten
•  Winkeltje / marktplaatsje, SRV wagen net als visboer enkele uren op plein
• Gemeenschappelijke maaltijden in BMV
• Activiteiten als film, (voor)leesclub, discussiegroepen, cursussen
• Samen koken en tuinieren, gezamenlijke (moes)tuin
• Focus op recreatie en vrije tijd 
(te denken aan horeca, sportactiviteiten, minicampings, kinderboerderij, ontwikkelen van gezamenlijk 
aanbod t.b.v. aantrekken recreatie)

Bovenstaande samenvatting geeft in grote lijnen weer wat de voornaamste bevindingen zijn van de Enquête 
Basisschool en Leefbaarheid. Wilt u het volledige rapport nalezen dan kunt u deze downloaden via de 
website van Mariënvelds Belang www.marienveldsbelang.nl. klik hier voor de rechtstreekse link.
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