Rapportage TIP Horst aan de Maas
Onderzoeksresultaten kleine scholen
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1. Samenvatting
Op stelling 1 “Een school is onmisbaar voor de leefbaarheid van een dorp” antwoordt in totaal 73%
van de respondenten: "mee eens". 13% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Hoe zou de basisschool in Griendtsveen ervoor kunnen zorgen dat er meer kinderen naar
deze school gaan?" is het meest gekozen antwoord (47%): "Meer samenwerken met andere
scholen".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Horst aan de Maas, waarbij 542 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Kleine scholen
Als het leerlingenaantal blijft dalen, bestaat de kans dat de basisschool in Griendtsveen moet
sluiten.

1 “Een school is onmisbaar voor de leefbaarheid van een
dorp”
(In welke mate ben je het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=528)
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Op stelling 1 “Een school is onmisbaar voor de leefbaarheid van een dorp” antwoordt in totaal 73%
van de respondenten: "mee eens". 13% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens













Als je niet wilt dat de jonge gezinnen uit Griendtsveen vertrekken, dan moet je dat
niet doen
Betere verdeling sport en onderwijs over alle kernen binnen onze gemeente
De school is een wezenlijk onderdeel van een dorp
Een school is zeker onmisbaar, echter, bij een te klein aantal kinderen zul je toch
voor een andere oplossing moeten kiezen.
Er is niets mis met een kleine school dan kun je kinderen beter begeleiden en je ziet
de dingen die niet goed gaan ook sneller zo kun je ook dingen die ontsporen
onderscheppen en ingrijpen
In overleg met het gemeentebestuur bezien of een andere schoolorganisatie bereid
is de school toch open te houden.
De laatste school in het kerkdorp moet niet te snel gesloten worden en ook, dat de
laatste school algemeen toegankelijk zou moeten zijn.
Leefbaarheid van dorp komt in geding.
Maar ik begrijp wel dat het voor kleine dorpen een moeilijke missie is
Maar niet ten koste van alles. Prima dat er een ondergrens is v.w.b. het aantal
leerlingen want anders gaat het ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.
School is een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen
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Als de school verdwijnt zullen ongetwijfeld jonge mensen wegtrekken uit een dorp.
Maar ik snap ook wel dat het moeilijk is en erg duur om een school open te houden
met zo weinig kinderen.
Basis school hoort bij een dorp.
Ben het hier wel mee eens doch op een gegeven moment is dit onvermijdelijk.
Bij he toe wijzen van huizen moet de lokale bevolking voorrang krijgen zodat jonge
lokalen gezinnen niet noodgedwongen moeten vertrekken.
Een school is een basisvoorziening, maar kan niet ten koste van alle blijven bestaan.
Voorop moet staan, dat het kind recht heeft op goed onderwijs en daar is het
belang van wat een dorp belangrijk vindt, ondergeschikt aan.
Een school verbind mensen echt met elkaar!
Er is natuurlijk een ondergrens, Het is goed dat deze al naar onderen is
bijgesteld.(deze was erg hoog)
Maar maakt het kinderen uit het dorp makkelijker om naar de dorpsschool te gaan.
(steeds) Vaker gaan kinderen uit het kleine dorp al naar een andere school om
diverse redenen.(geloof, lesmethode, kwaliteit, enz.)
Er zijn natuurlijk grenzen, bij een te klein aantal kan een school niet aanblijven.
Hiervoor moeten de kinderen wel gratis een schooltaxi krijgen.
Ik ben het met de stelling eens, echter is de vraag of we dit kunnen blijven
waarborgen, gezien de kosten en de dalende populatie inwoners van een dorp.
In principe mee eens maar op zeker moment niet houdbaar.
Maar als een dorp onleefbaar is voor een bepaalde groep, moet die groep dat dan
wel gaan wonen? Vrijwillig..
Maar als er geen kinderen zijn, zodat je min. 4 groepen kunt maken. Kan het ook te
duur worden.
Maar als groep e het te klein wordt houdt het op om een school open te houden
Probeer ook kleine scholen in stand te houden. Het weghalen van een school in een
dorp als Griendtsveen is een slechte zaak. Ook Griendtsveen moet leefbaar blijven
en men moet al zo vaak voor andere dingen naar Horst of Deurne. Griendtsveen is
een pareltje binnen de gemeente Horst aan de Maas. Zoiets moet je koesteren en
niet laten verdwijnen en wegkwijnen.
Als er echt te weinig leerlingen zijn, is het financieel noodzakelijk de school te
sluiten. Ook voor de leerlingen zelf is het niet goed om bv in combinatieklassen te
zitten van groept 1 6/m 5.
Dit hangt erg af van de locatie van het dorp. Griendtsveen ligt afgelegen en dan is
een school voor de leefbaarheid van belang. Maar heb je dorpen zoals Meerlo,
Tienray en Swolgen die alledrie dicht tegen elkaar aanliggen dan is het van minder
groot belang. Voor grotere plaatsen zoals Horst, Sevenum en Grubbenvorst hoeft
het ook geen probleem te zijn. De plaatsen zijn niet zo groot dat de leefbaarheid
verloren gaat als een school zou sluiten.
Ik snap dat het voor de leefbaarheid van een dorp noodzakelijk is maar aan de
andere kant moet je ook aan de kwaliteit van het onderwijs denken. vele groep bij
elkaar in de late stoppen is niet bevorderlijk voor leerling en leeraar. Verder de
sociale contacten met diverse leerlingen van diverse culturen verrijkt ook leerlingen
Indien de school te klein is is het niet mogelijk goed onderwijs te geven
Is erg belangrijk maar moet niet ten koste gaan van het onderwijs niveau wat zo is
bij te kleine of te weinig groepen
Op een te kleine school hebben kinderen heel weinig kans om leuke vriendjes te
vinden.
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Als de school te klein word is het voor de leerlingen ook niet goed. Toen een klein
dochter in een klein buurdorp naar groep 1 ging was ze de enige leerling van groep
1.2.3 en kwam ze in de klas bij groep 4.5.6. Dat moet je toch ook niet willen. Ze
fietst nu 4 km. verder en het is zo prima.
Als er drie of meerdere klassen bij elkaar gevoegd moeten worden, zijn de
leerlingen beter af op een basisschool in een naast gelegen dorp. Dan moet er wel
vervoer geregeld worden (bv een bus).
Als er te weinig leerlingen zijn kan de kwaliteit van het onderwijs (volgens mij) nooit
gewaarborgd blijven.
Broekhuizen en Broekhuizenvorst heeft al jaren 1basisschool voor beide dorpen
samen, en dat gaat prima. Maar voor de leefbaarheid moet een basisschool wel op
redelijk korte afstand liggen, centraal voor de kinderen die ervan gebruik maken
De leefbaarheid van een dorp wordt niet bepaald door een school. Ook voorheen
waren er veel mooie dorpen waar geen school aanwezig was, waar men met plezier
kon leven
Er zijn meerdere kleine dorpen die samen 1 school hebben in Horst aan de Maas (bv
Broekhuizen, en broekhuizenvorst). Dat gaat prima.
Het is heel belangrijk dat ieder dorp zijn eigen school heeft. Maar als het aantal
leerlingen te weinig is, komt het ook de leerprestaties en de sociale contacten niet
ten goede. Dan is het toch beter om zo'n school te sluiten.
Het is heel jammer als een school moet sluiten, maar met een goed vervoersplan
moet het te doen zijn om naar een naburig dorp te gaan.
Het is nooit fijn als een school in je dorp verdwijnt, maar dit zijn nu helaas eenmaal
de feiten.
In o.liggense landen worden kinderen net de schoolbus opgehaald.
Je ziet in andere dorpen dat de leefbaarheid niet achter uit gaat. Ouders werken
juist vaker samen om hun kinderen om de beurt naar school te brengen en van
school te halen. Kan zelfs zo zijn dat dit de leefbaarheid verbetert.
Leefbaarheid van een dorp hangt niet alleen af van een school in een dorp.
Toegegeven het is makkelijk maar bij een gebrek aan leerlingen niet vol te houden
i.v.m. de kosten.
School is heeeel belangrijk, maar is niet de ondergang van een dorp. Wel
voorstander om dit zolang mogelijk vol te houden en niet strikt naar een getal te
kijken. De ouders van de overgebleven kinderen zouden de doorslag moeten geven
of zij het nog steeds wenselijk achten en kwaliteit van het onderwijs nog voldoende
vinden. Dus niet door de inspectie die puur naar cijfertjes krijgt De klant bepaald
niet het controlerend orgaan. De klanten zijn de ouders.
Swolgen en tienray gaan binnenkort ook samen. dit is natuurlijk qua afstand
gemakkelijker dan griendtsveen, maar het is niet onoverkomelijk
Dat leren ervaringen. leefbaarheid hangt van niet alleen af van de aanwezigheid van
een school. richt je (wellicht nog consequenter op mogelijkheden en laat je niet
(af)leiden door onmogelijkheden
Onzin, gewoon vervoer regelen.
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Weet niet



Scholen zijn er niet voor de leefbaarheid van een dorpskern maar voor de educatie
van kinderen. De kwaliteit daarvan moet voorop staan. Als die niet meer
gegarandeerd kan worden is sluiten onontkoombaar. Laten we eens naar andere
landen kijken waar de kwaliteit van onderwijs goed is en het heel gewoon is dat
kinderen met de schoolbus naar school gaan. Bijv. In alle Scandinavische landen. Uit
onderzoek blijkt dat de mensen en kinderen daar zich heel erg gelukkig voelen. Een
school in elke dorpskern kan wel iets zijn dat wij gewend zijn maar dat wil nog niet
zeggen dat het niet anders kan.



Als de school moet sluiten dan moet er een deugdelijke oplossing gezorgd moeten
worden voor het vervoer van de kinderen en dit niet alleen in de schoenen schuiven
richting ouders. dit is een taak van de (lokale)overheid.
Het ligt een beetje aan de ligging van het dorp. Als de dichtst bijzijnde school ver
weg is, dan wordt het zeker onaantrekkelijker om er te gaan wonen.
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2 Hoe zou de basisschool in Griendtsveen ervoor kunnen
zorgen dat er meer kinderen naar deze school gaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2 Hoe zou de basisschool in Griendtsveen ervoor kunnen zorgen dat er meer kinderen naar
deze school gaan?" is het meest gekozen antwoord (47%): "Meer samenwerken met andere
scholen".

Andere manier, namelijk:






















Aantrekkelijk maken om daar gaan te wonen
Alle voorbehoedmiddelen verbieden!!!!
Bevolkingsgroei door woningen te bouwen
Bijvoorbeeld met Helenaveen
Bredere lesmethode
Contact opnemen met een andere schoolorganisatie.
De pastoor maar weer eens vaker langs sturen. Dat werkte vroeger ook goed :)
Doorzettingsvermogen tonen; ouders zijn graag bereidt om hun kinderen naar een kleinere
school te laten gaan, want dat is vaak een 'garantie' voor goed onderwijs.
Eisen voor dit soort dorps-scholen aanpassen
Fin. ondersteuning zoeken, er is gewoon 5 niet gebouwd vanwege de fin. crisis.
Geboorte toename stimuleren.
Geen condooms meer aan vekopen in de supermarkten ;-)
Gezamenlijke school met America, precies tussen dorpen in. ( zelfde als bij Tienray en swolgen
gaat gebeuren)
Gezinnen met jonge kinderen aantrekken om zich in (de buurt van) Griendtsveen te vestigen
Goed en boeiend onderwijs bieden,
Griendtsveen Aantrekkelijker,maken voor jonge gezinnen.
Het dorp aantrekkelijker maken voor gezinnen met kinderen
Huizenbouw voor starters
Iets bieden wat uniek is, wat een andere school niet heeft of niet kan
In de gemeente een soort Dendron maken voor lager onderwijs en de kinderen in het dorp
ophalen en terug brengen, dan kan deze school aales bieden voor alle kinderen. Dus de lagere
scholen samenvoegen.
Inwoners moeten minder druk met werken en meer bezig met kindjes maken?
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Inzetten op zorgleerlingen die kleinere klassen nodig hebben
Kinderen uit andere dorpen lokken
Klaasen opdelen b.v. klas 1-2 naar dorp A, 3-4-5 naar dorp B en 6-7 naar dorp C en omgekeerd.
Kleinere dorpen net als Griendsveen krijgen steeds meer moeite om de basisschool open te
houden .En Griendsveen is gemeente Horst aan de Maas maar is Brabants getint.
Kleinschalig onderwijs promoten
Maak het gebouw multifunctioneel, ook overdag.
Meer (huur-koop) woningen in die dorpen bouwen ipv van alleen maar in grote plaatsen!
Meer geboortes
Meer jonge inwoners van Griendtsveen
Meer kinderen krijgen in het dorp, maar dat is een utopie.
Meer kindertjes maken
Meer klassen bij elkaar voegen?
Meer nieuwboew woningen bevorderen ( geld meer voor het dorp )
Meer nieuwbouw voor jonge stellen met kinderen
Meer nieuwbouwhuizen bouwen waardoor er meer gezinnen met kinderen komen
Meer woningbouw voor starters en gezinnen
Mensen in buiten gebieden om Griendtsveen persoonlijk te spreken en betaalbare huizen of
huurwoningen bouwen om jongere mensen in het dorp te laten wonen.
Niet alles naar Horst HALEN woningen ook in de dorpen bouwen!!!!!!!!!!!
Nieuwe huizen voor nieuwe inwoners met kleine kinderen
Onderwijs en ouderen bij elkaar brengen
Ouders overtuigen waarom hun school de school voor hn kinderen is
Promoten in de dorpen rondom Griendtsveen
Regelmatig een stroomstoring. Dit bleek in het verleden te zorgen voor een geboortegolf
Soort huis van de wijk worden
Wanneer er maar een klein aantal leerlingen zijn, gewoon de school openhouden, de gemeente
moet dat gewoon betalen
Zich onderscheiden door hogere kwaliteit, of extra diensten (langere opvang, meer cursussen op
de school, etc)
Zie vorige opmerking
Zorgen dat er meer kinderen worden geboren, maar omdat dit geen optie is, ook `niet mogelijk`
aangevinkt
Zorgen dat er meer kinderen worden gemaakt
Zorgen dat er zich jonge gezinnen huisvesten en of blijven

Toelichting






Als er geen leerlingen bijkomen dat houdt het op al gaat de kwaliteit omhoog. samenvoegen zou
een optie kunnen zijn maar dan is het vervoer van leerlingen dan ook weer een taak van de
(lokale)overheid
Als er meer jonge mensen in Griendstveen willen en kunnen wonen is het in stand houden van
een eigen school een optie. Anders is aan sluiting niet te ontkomen
Als er niet meer kinderen in Griendtsveen wonen kan je er vrij weinig aan doen. Het enige wat je
kan doen is zorgen dat er meer jonge mensen in een dorp gaan wonen.
Bekijk goed of de huidige onderwijsvorm nog wel geschikt is. Er zijn ook veel andere opties zoals
Jenaplan of montessori.
Dat is de zaak omdraaien. De overheid moet regelen dat er in ieder dorp - dus ook in
Griendtsveen - een basisschool actief is. Natuurlijk kost dat geld, maar dan maar geen
afschaffing/vermindering van de dividendbelasting
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Het gros van de ouders kiest een school om de nabijheid. Als er weinig gezinnen met kinderen in
de buurt wonen, zal de school niet groeien.
Het is zonde van de tijd om te werken aan het tegenhouden van een zekerheid die er aan gaat
komen. Beter is de energie te stoppen in het aantrekkelijk maken/houden van het dorp. Als dat
mensen aantrekt is dat prima. Dit kan door nieuwe zorgconcepten voor ouderen of daar zelfs
specifiek werkgelegenheid mee scheppen een mogelijkheid mensen vast te houden en jongeren
binnen te halen, niet als doel maar als gevolg.
Het wordt tijd dat men accepteert dat voorzieningen in bepaalde gebieden eenmaal onhoudbaar
zijn.
vroeg of laat zal sluiting noodzakelijk zijn/worden elke inspanning is slechts uitstel van executie.
Investeringen kunnen derhalve beter worden besteed.
Een agrariër met een gezin in het buitengebied heeft hier dagelijks mee te maken en lost het zelf
op. Kwestie van keuzes maken. Bettutteling ten top.
Ik ben niet bekend met deze school, daar kan ik niet over oordelen.
In elk geval niet door andere scholen leerlingen af te snoepen. Samenwerking met andere
scholen is goed als dat niet ten koste gaat van lange reistijden voor de kinderen. Kleine scholen
zijn prima. Het is allemaal een geldkwestie.
Indien er te weinig leerlingen in Griendtsveen zijn houdt uiteraard alles op en zal er
samengewerkt moeten worden met een andere school waar deze leerlingen naar toe kunnen.
Kies en maak er het beste van!
Leg aan de buurdorpen uit welke voordelen een kleine school te bieden heeft voor jouw kids. Dat
zijn er ongetwijfeld meer dan de nadelen.
Onder ogen zien dat een eigen kleine school niet de juiste kwaliteit kan bieden is ook belangrijk.
Op de Driehoek in Griendtsveen gaan alleen kinderen uit dit dorp naar school. Het is een illusie
om te denken dat ook kinderen van andere dorpen hier naar toe zullen gaan. Griendtsveen ligt
toch vrij geïsoleerd. Dynamiek en de gemeente moet investeren in deze dorpsschool, zodat deze
open kan blijven. Desnoods kinderen van de bovenbouw (pakweg vanaf groep 6 of 7)
onderbrengen bij andere scholen in de regio, maar de meesten zullen dan kiezen voor Zeilberg of
Deurne omdat Griendtsveen daar meer op georiënteerd is dan op Horst.
Swolgen en Tienray gaan de basisscholen samen naar een basisschool en gaan de oude
gebouwen dicht (jammer) In de jaren 1945 tot 1960 gingen de jongens van beide dorpen naar
Tienray naar school en de meisjes naar Swolgen.
Vraag 7 en 8 zijn tegen gesteld.
Waarom is het aantal leerlingen de enige maatstaf? Het gaat over de kwaliteit niet over
kwantiteit. En als klanten (ouders) er tevreden mee zijn moet het geen probleem zijn.
Zie bovenstaand
Zijn er nog wel voldoende kinderen om aan die 'eisen' te voldoen?
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Kleine scholen
03 januari 2019 tot 07 januari 2019
542
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
8 januari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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