DORPSVISIE

2 	Goede onderwijsmogelijkheden en
goede kinderopvang in Mantgum
De Mantgumer basisschool maakt deel uit van een cluster
van 6 scholen onder de veel grotere bovenschoolse
organisatie “Gearhing”. Wanneer in om economische
of onderwijskundige redenen de komende jaren kleine
scholen binnen het cluster worden opgeheven, moeten
alle kansen worden benut om de nu al sterke positie van
de Mantgumer school binnen het cluster te versterken.
Bijvoorbeeld door het opnemen van meer schoolkinderen
van buiten Mantgum.
Een sterkere basisschool zal ook de mogelijkheden van
(voor- en naschoolse) kinderopvang vergroten.

10. On d er w i j s
e n ki nder o p va n g
Inleiding
In Mantgum bevindt zich één basisschool met
rond de 140 kinderen. Deze school geeft de
kinderen zo dicht mogelijk bij hun leefomgeving
goed onderwijs.
Buiten schooltijden verzorgt de organisatie SISA
naar wens kinderopvang voor leerlingen
De school en de kinderopvang dragen bij tot
binding tussen alle kinderen van verschillende
afkomst en leeftijdsgroepen. Bovendien
bevorderen de aanwezigheid van de school en
van de kinderopvang het sociale contact tussen
ouders. Alle bovengenoemde punten dragen bij
aan de leefbaarheid van het dorp.

1 	Een brede school in het midden
van de maatschappij
Het begrip brede school houdt een samenwerkings
verband in tussen partijen die zich bezighouden met
opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkings
verband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te
vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op
elkaar aansluitende opvang te bieden. Onderwijs is in elk
geval deelnemer. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal,
sport, speeltuin, cultuur, bibliotheek en andere doelgroep
of instellingen kunnen ook een onderdeel van de brede
school zijn.
De school kan veel meer geïntegreerd zijn in het
dorpsleven dan nu en daarmee het dorpsleven versterken.
Plan van aanpak
De Doarpsmienskip moet een verbindende factor zijn
tussen de bovenschoolse organisatie Gearhing, de
gemeente, MFC Wjukken, de BSO en met name een
projectontwikkelaar die de bestaande locatie van de
school op kan kopen om op een andere locatie een brede
school optimaal vorm te geven.

Plan van aanpak
De Doarpsmienskip moet een verbindende factor zijn
tussen de bovenschoolse organisatie Gearhing, de
gemeente, de BSO en vervoerders van schoolkinderen om
onderwijsmogelijkheden en kinderopvang in Mantgum te
optimaliseren.

3 Goede veiligheid rondom de school
Kinderen moeten zich veilig kunnen voelen op school.
Binnen de school staat veiligheid voorop, bijvoorbeeld
met behulp van een pestprotocol. Buiten de school liggen
de kansen voor grotere veiligheid iets ingewikkelder. De
combinatie van een speeltuin, gecombineerd met een
(brede)schoolplein en plezierige zitplaatsen voor overige
Mantgumers biedt meer veiligheid buiten school. Minder
verkeer, waaronder minder parkeergelegenheid, en betere
oversteek gelegenheid bij de school vormen andere
voorbeelden van een grotere veiligheid.
Plan van aanpak
De Doarpsmienskip moet een verbindende factor
zijn tussen de bovenschoolse organisatie Gearhing,
de gemeente, de beheerders van de speeltuin en de
winkeliersvereniging om de veiligheid buiten de school
voorop te stellen.

