Regenboogschool

Verklaring door wethouder van Dijk n.a.v. onrust op social media over veiligheid Regenboogschool,
Uitgesproken bij agendapunt 2 van de gemeenteraadsvergadering van 19 februari 2015.

Op social media is sinds gisteren een discussie gaande over de veiligheid van de christelijke
basisschool ‘De Regenboog’ in Bedum. Bron van deze discussie is een bericht op Facebook waarin
iemand, die zich als aardbevingsdeskundige opwerpt, claimt dat er acuut gevaar zou bestaan voor de
veiligheid van de leerlingen van de school ingeval van een zware aardbeving.

De directie van de Regenboogschool heeft vanmiddag een nieuwsbrief naar de ouders gezonden.
Daarin is aangegeven dat de veiligheid van de kinderen ook de zorg van de schooldirectie is. Vermeld
is dat er op basis van meerdere inspecties geen redenen zijn om aan te nemen dat het schoolgebouw
onveilig is. Mochten er zich andere situaties voor doen dan zullen er zeker gepaste en snelle
maatregelen worden genomen, verzekert de directie.

Het college deelt deze mening. Eerste bouwkundige inspecties wijzen uit dat de situatie in alle
scholen veilig is, hoewel niemand garanties kan geven ingeval van zwaardere aardbevingen.

Het college van Bedum vindt, net als de andere gemeenten in het aardbevingsgebied, dat de
veiligheid van de leerlingen en het personeel van de basisscholen absolute prioriteit verdient.
Daarvoor is in de regio een stuurgroep van de 9 wethouders Onderwijs actief.
Alle scholen zijn en worden op aardbevingsbestendigheid en veiligheid geïnspecteerd. Dit is conform
de aanpak zoals die al in Loppersum in gang is gezet.
De inspectieronde is inmiddels begonnen; de afronding wordt na de zomervakantie verwacht.
Het moet resulteren in een Programmaplan Huisvesting scholen. In gemeentelijke tafels zal door
gemeente, schoolbestuur en NAM worden bepaald welke maatregelen - primair op het gebied van
aardbevingsbestendigheid en veiligheid - nodig zijn.
Communicatie is hierbij belangrijk en o.a. ouders zullen hierover worden geïnformeerd.
Andere belangrijke aspecten zijn: we willen komen tot duurzame huisvesting, we moeten er jaren
mee vooruit kunnen, we houden rekening met demografische ontwikkelingen, onderwijsinhoudelijke
eisen en kosteneffectiviteit. Of in de toekomst kan worden volstaan met de huidige schoolgebouwen
wordt daarbij nader onderzocht.

We verwachten u met deze verklaring voldoende te hebben geïnformeerd.

