
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE  
       

    

 

 
RG #                                                                                                (In te vullen door de raadsgriffier) 
 

Datum: 28 januari 2013 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

Steller vragen: G.H. Boerma 

 

Onderwerp: OBS De Mieden "zeer zwakke school"  

Reeds eerder heeft de fractie van de PvdA (schriftelijke vragen maart 2012) haar zorgen uitgesproken 

over de status van zeer zwakke school van OBS De Mieden in Meeden. De wethouder gaf aan 

regelmatig overleg te voeren met Opron hierover. Echter navraag heeft geleerd dat hiervan geen notulen 

zijn. In januari is de nieuwste lijst verschenen van de "zeer zwakke scholen" OBS De Mieden staat hier 

nog genoemd. In maart 2013 zal wederom een controle plaats vinden door de onderwijsinspectie.  

De fractie maakt zich hier grote zorgen over. De fractie is van mening dat de gemeente vinger aan de 

pols moeten houden voor haar inwoners, de schoolgaande kinderen en de school zelf. Wij willen deze 

mensen niet aan hun lot overlaten. 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te 

beantwoorden: 

 

Wij stellen daarom ook de volgende vragen: 

 

1. Hoeveel overleggen hebben er sinds maart 2012 plaats gevonden met Opron en/of de school en wat 

was daarvan de uitkomst aangaande OBS De Mieden? 

2. Welke stappen heeft Opron en/of de school genomen om de kritiekpunten te verbeteren? 

3. Heeft de gemeente ook acties ondernomen om de school dan wel Opron bij te staan in deze stappen? 

4. Is het college het met de PvdA fractie eens dat, ondanks het feit de gemeente niet verantwoordelijk is 

voor het onderwijsbeleid, zij wel een verantwoordelijkheid hebben voor het welbevinden van haar 

inwoners en dus goed onderwijs? 

5. Is het college ervan op de hoogte dat als de volgende controle wederom negatief uitpakt dit grote 

gevolgen kan hebben zoals een boete of sluiting? 

6. Is het college bereid, indien hulp nodig en gewenst is, deze te geven? 

 

 

Ondertekening, 

 

G.H. Boerma 

PvdA Menterwolde 

 

 


