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In	  de	  vorige	  dorpsvisie	  werd	  nog	  gepleit	  voor	  het	  samen	  gaan	  van	  de	  twee	  scholen	  in	  
Winsum.	  Inmiddels	  is	  er	  één	  school	  in	  Winsum:	  It	  Bynt.	  Dit	  is	  een	  postieve	  ontwikkeling.	  
De	  Gearhing	  (de	  stichting	  waaronder	  ook	  It	  Bynt	  valt)	  probeert	  scholen	  zo	  lang	  mogelijk	  
open	  te	  houden.	  Maar	  op	  een	  bepaald	  moment	  zal	  voor	  de	  verschillende	  (te)	  kleine	  
scholen	  het	  doek	  vallen.	  De	  kinderen	  van	  deze	  scholen	  zullen	  dan	  naar	  de	  scholen	  in	  de	  
grotere	  dorpen	  moeten.	  Winsum,	  Mantgum	  en	  Wommels	  worden	  door	  de	  Gearhing	  
gezien	  als	  kernscholen;	  zij	  hebben	  bestaansrecht.	  Vanuit	  de	  kleinere	  dorpen	  zonder	  
school	  zullen	  de	  kinderen	  dan	  gebracht	  moeten	  worden,	  of	  misschien	  moet	  er	  een	  
schoolbus	  worden	  ingesteld.	  
	  
Graag	  zien	  we	  de	  school	  in	  Winsum	  qua	  leerlingen	  aantal	  zo	  groot	  mogelijk	  wordt.	  Dit	  
om	  het	  bestaansrecht	  van	  de	  school	  te	  verankeren	  en	  omdat	  de	  school	  dan	  de	  meeste	  
inkomsten	  heeft.	  	  
	  
Voorwaarden	  om	  dit	  mogelijk	  te	  maken	  zijn:	  

-‐ jonge	  gezinnen	  aan	  trekken,	  dit	  kan	  bijv.	  door	  bouwen	  van	  gezinswoningen,	  maar	  
ook	  door	  realiseren	  van	  een	  aantrekkelijke	  woonomgeving	  voor	  gezinnen,	  door	  
bijvoorbeeld	  het	  realiseren	  van	  speeltuinen	  in	  of	  nabij	  de	  nieuwbouw;	  

-‐ Voorschoolse,	  tussenschoolse	  en	  naschoolse	  opvang	  goed	  regelen.	  
	  
De	  peuterspeelplaats	  zal	  vanuit	  het	  MFC	  de	  Helling	  verplaatst	  worden	  naar	  de	  school.	  En	  
zal	  onderdak	  vinden	  in	  een	  leegstaand	  lokaal.	  Voor	  de	  peuters	  betekent	  dit	  een	  
gemakkelijke	  doorstroom	  naar	  de	  “grote”	  school.	  	  
Ook	  de	  Lytse	  Byb	  is	  gevestigd	  in	  de	  school.	  Voor	  de	  school	  en	  het	  onderwijs	  is	  de	  Lytse	  
Byb	  van	  groot	  belang.	  Daarnaast	  is	  een	  bibliotheek	  in	  Winsum	  van	  belang	  voor	  de	  
leefbaarheid.	  
	  

	  

	  
	  


