
 

 
 

Uitnodiging informatiebijeenkomsten onderzoek toekomst basisonderwijs op 
West-Ameland 
 
Aan:  ouders en verzorgers van de leerlingen van de basisscholen in Ballum en Hollum 
Van:  Stuurgroep toekomst basisonderwijs West Ameland 
Datum:  september 2020 
Betreft:  informatiebijeenkomsten 

 

Geachte ouder of verzorger, 

Begin dit jaar hebben wij u geïnformeerd over het onderzoek dat wordt uitgevoerd rond de toekomst 
van het basisonderwijs op West-Ameland. Door de uitbraak van het Corona-virus moesten we de in 
maart geplande informatieavonden uitstellen. We informeerden u daarover en hebben toegezegd na 
de zomervakantie met nieuwe voorstellen te komen. Die vindt u hieronder. 

De stuurgroep nodigt u uit deel te nemen aan één van onderstaande informatiebijeenkomsten: 

- Ma 05-10            Hollum avond 20.00 – 21.30 u 

- Wo 07-10           Ballum middag: 16.30 - 18.00 u  avond 20.00 – 21.30 u 

- Do 08-10             Hollum middag: 16.30 - 18.00 u  avond 20.00 – 21.30 u 

- Di 13-10              Ballum middag: 16.30 - 18.00 u  avond 20.00 – 21.30 u 

- Wo 14-10           Hollum middag: 16.30 - 18.00 u  avond 20.00 – 21.30 u 

- Do 15-10            online middag: 16.30 - 18.00 u   

De bijeenkomsten in Hollum vinden plaats in Ontmoetingscentrum Ons Hol waarbij er plaats is voor 
45 personen; de bijeenkomsten in Ballum vinden plaats in de raadszaal van het Gemeentehuis, 
waarbij er plaats is voor 15 personen. Aan de online-bijeenkomsten kunnen tot 50 personen 
deelnemen. 
Vanwege de vereiste Corona-maatregelen is het aantal deelnemers per bijeenkomst beperkt. 
Daarom is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor een bijeenkomst. Dat kan vanaf 7 september 
a.s.. 
U kunt zich aanmelden via de website www.onderzoekameland.nl. Onder het kopje “Hoe doe ik 
mee” opent u het menu voor het aanmelden. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding 

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie, kunt u vragen stellen en is er ruimte voor gesprek. Er 
worden geen standpunten bepaald of stemmingen gehouden. Pas nadat de bijeenkomsten zijn 
geweest en er ook een digitale enquête is gehouden, zal de stuurgroep de opbrengsten van beide 
bespreken en adviezen uitbrengen aan de besturen van de scholen en de gemeente. 
 
Alle beschikbare informatie over het onderzoek vindt u op de website: www.onderzoekameland.nl. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
namens de stuurgroep, 

Henk Wilbers 
Projectleider 


