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Schrijf u in voor de digitale Golden 
laand!
Elke maand de Golden laand via de mail? 
U kunt zich per e-mail aanmelden via 
redactie@hethogeland.nl, onder vermelding 
van Het Hogeland-Golden laand. De digitale 
Golden laand verschijnt altijd de dag 
vóór publicatie in de Ommelander Courant.

Basisscholen kunnen nu voor de groepen 5 tot en met 8 
één gratis gastles aanvragen en kennismaken met Aard-
bevingenwijzer.nl. Dit lesprogramma helpt scholen om op 
een open manier over de aardbevingen in Groningen te 
praten. Basisscholieren in de provincie Groningen leren 
onder andere wat zij kunnen doen voor, na en tijdens een 
aardbeving. Maar ook over hoe aardbevingen ontstaan, 
over gas en over hoe gas uit de grond wordt gehaald.

Vraag aan
Scholen kunnen vanaf 1 mei 2019 de gastlessen via de 
website www.aardbevingenwijzer.nl aanvragen. Tot die tijd 
kunnen scholen een mail sturen naar info@vrgroningen.nl  
of bellen naar 088 162 5000 met het onderwerp ‘Gastles 
Aardbevingenwijzer.nl’.

Gastlessen Aardbevingenwijzer.nl voor basisscholen

Voor Menno en Maureen uit groep acht is het 
spannend; krijgen  ze nog les in hun nieuwe 
school? ‘Officieel is de school na de zomerva-
kantie klaar. Dan ben ik er af,’ zegt Maureen. 
‘Op zich zou ik het wel leuk vinden om er nog 
even les te krijgen, maar aan de andere kant, 
weer een verhuizing…’

Er is al heel wat heen en weer verhuisd door de kinde-
ren van De Akker en de Venhuisschool, de twee scholen 
die nu de samenwerkingsschool ’t Groenland zijn, en 
straks een prachtig nieuw gebouw hebben. Maureen zat 
op de Venhuisschool, waar kinderen van De Akker bij 
introkken. Boven- en onderbouw zaten een poosje apart, 
totdat er tijdelijke huisvesting bij De Akker werd geplaatst 
en alle leerlingen en docenten weer samen op één loca-
tie terecht kwamen. De Venhuisschool is afgebroken, en 
op die locatie komt de nieuwe school. 

‘De verhuizing was steeds na een vakantie. Dus dan 
merk je er niet zo heel veel van,’ vindt Menno. ‘Ik heb 
hier vaak staan kijken bij het hek, vooral toen het oude 
gebouw werd gesloopt. Nu zijn ze binnen aan het werk, 
dus je ziet er niet zoveel meer van. Ik ben heel benieuwd 
hoe het er straks uitziet.’

‘De leerlingen hebben al wel filmpjes gezien van de 
binnenkant, maar je ziet het natuurlijk pas echt als de 
school klaar is.’ Marloes Mertens is directeur van de 
nieuwe ‘t Groenlandschool, en kijkt uit naar de verhui-
zing. ‘Dat je vanwege aardbevingen uit je gebouw moet, 
is natuurlijk vervelend. Maar we krijgen een prachtige 
school terug, en dat komt ook door de goede samenwer-
king met de gemeente. Vanaf het begin zijn we bij alles 
betrokken, van het kiezen van de architect tot en met de 
inrichting van het gebouw. Marcel overlegt alles met ons. 
Zo is het gebouw helemaal op onze wensen en behoef-
ten afgestemd.’
 
Marcel de Boer, een projectleider van het Scholenpro-
gramma: ‘Leerlingen en docenten brengen veel tijd door 
op school. Ik vind het daarom belangrijk dat ze zich thuis 
voelen in het gebouw. Wij mochten van de school bouw-
heer zijn van dit project. Dat brengt verantwoordelijkheid 
met zich mee. Om goed af te stemmen, om te luisteren 
naar de wensen van de docenten en de leerlingen. Daar 
heb ik mij vanuit de gemeente voor ingezet.’ 

‘Wij mochten de nieuwe stoelen uittesten. Die hebben in 
elke groep gestaan, zodat we ze konden uitproberen’, 
vertelt Maureen. ‘Dat is een voorbeeldje van hoe we de 
kinderen betrekken’, vult Marloes aan. ‘We gaan hier 

ook met de groepen kijken. De mensen van Fledderman 
Bouw zijn heel gastvrij. De kleuters hadden bijvoorbeeld 
een themaweek over bouwen. Toen hebben ze hier een 
rondleiding gehad en mochten ze van alles bekijken. 
Ontzettend leuk!’
 
Een school slopen en bouwen midden in een dorp heeft 
heel wat voeten in de aarde en zorgt onvermijdelijk voor 
overlast. Daar zijn de direct omwonenden meestal niet 
zo blij mee. Dus is het belangrijk ook hen te betrekken 
bij de bouw en wat dat betekent voor de omgeving. 

Jan Holthuis, uitvoerder bij Fledderman Bouw: ‘In het 
begin waren er nogal wat klachten van de mensen 
die hier wonen. Dat wil je natuurlijk niet. Marcel en ik 
hebben veel tijd gestoken in het informeren van mensen 
uit de buurt. Elke keer als er iets gaat gebeuren waar 
ze misschien last van hebben, gooien we een briefje in 
de bus. Zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. We 
zijn ook een paar keer bij mensen op bezoek geweest. 
Om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Geen 
klachten meer!’

Marcel de Boer is blij en trots: ‘De nieuwbouw en 
versterking van scholen in Het Hogeland loopt goed. In 
de voormalige gemeente Bedum liggen alle projecten 
op schema of zijn al af. In de voormalige gemeente 
Eemsmond staan de scholen nog aan het begin van dit 
traject, maar ook daar willen we iets moois neerzetten. 
De aanleiding, aardbevingen, is beroerd, maar door de 
goede samenwerking van schoolbesturen, gemeente en 
aannemers, hebben we niet alleen een veilig maar ook 
een prachtig resultaat!’

‘Ik vind het belangrijk dat de leerlingen en docenten zich thuis voelen in de nieuwe school’

Iedereen is blij met de nieuwe ‘t Groenlandschool in Zuidwolde

Door de aardbevingen is aan 
veel gebouwen in de gemeente 
Het Hogeland schade ontstaan of 
moeten gebouwen versterkt wor-
den. Dat geldt ook voor scholen. 
De scholen waar onze kinderen 
vijf dagen per week naartoe gaan. 
Belangrijk dus dat deze gebouwen 
veilig zijn. Om die veiligheid te 
garanderen hebben alle aardbe-
vingsgemeenten de handen ineen 
geslagen en trekken ze samen 
op in het Scholenprogramma. En 
daarmee is een heel mooi resul-
taat bereikt.

Per gebouw is gekeken of er 
nieuw gebouwd of versterkt moest 
worden. Daarbij is met de NAM 
onderhandeld dat versterkingsgeld 
ook in nieuwbouw mag worden 
gestoken. Daarnaast is een bijdra-
ge aan het Rijk gevraagd. Die is er 
gekomen. Vijfenzeventig 

miljoen, te verdelen over de scho-
len in de aardbevingsgemeenten. 
Met dat geld kunnen we scholen 
toekomstbestendig maken. Denk 
daarbij aan ruimte voor nieuwe 
leervormen, energiebesparing of 

zelf energie opwekken. Door 
samen te werken met alle partijen 
staan in Het Hogeland straks 15 
veilige en toekomstbestendige 
scholen waar we jaren mee voor-
uit kunnen. 

`Dankzij het Scholenprogramma staan hier straks 15 veilige en 
toekomstbestendige scholen’

Het Scholenprogramma is een succes

In ‘Het Hogeland - Golden laand’ leest u artikelen over ideeën van inwoners die bijdragen aan het herstel en dus aan de toekomst van Het Hogeland. Aandacht voor lopende projecten. De schijnwerper 
op initiatieven van u en van ons of van u en ons samen. En natuurlijk praktische informatie over zaken als subsidies en andere ontwikkelingen die ook voor u van belang kunnen zijn.

Waarom een lesprogramma?

Met de kennis die basisscholieren met het 
lesprogramma opdoen, vergroten zij hun gevoel 
van veiligheid. Om die reden, en om tegemoet te 
komen aan de vraag van zowel scholen als ouders 
van kinderen, heeft Veiligheidsregio Groningen dit 
lesprogramma ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van 
het lesprogramma is nauw samengewerkt met de 
GGD, de afdeling Ontwikkelingspsychologie van 
de Rijksuniversiteit Groningen, Klassewijzer en 
drie basisscholen in de provincie Groningen.

Een 3-D impressie van de ‘t Groenlandschool

Naast deze maandelijkse pagina in de Omme-
lander Courant publiceert de gemeente weke-
lijks het gemeentenieuws in de Noorderkrant.

Deze week bij u 
in de brievenbus: 
‘Welkom in Het Ho-
geland’!

Een dezer dagen valt ‘Wel-
kom in Het Hogeland’ bij u 
in de brievenbus. Een gids 
vol informatie over én uit de 
gemeente. Met alle contact-
informatie van de gemeente 
Het Hogeland.

‘Voor groep acht is het spannend; krij-

gen ze nog les in hun nieuwe school?’

v.l.n.r. Marcel de Boer, Maureen, Menno, en Marloes Mertens
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De groepen 7 en 8 van basisschool De Zaaier in Groningen gebruikte onlangs de gastles tijdens hun lessen over plaattektoniek en vulka-
nen. Ze hebben een seismograaf gemaakt en getest. De school kon zo ook aandacht vragen voor de gaswinning in Groningen.

‘Vanaf het begin zijn we bij alles betrok-

ken, van het kiezen van de architect tot 

en met de inrichting van het gebouw’

Deze informatie komt van Veiligheidsregio Groningen

‘We hebben veel tijd gestoken in het 

informeren van mensen uit de buurt’


