
   

'School kan nogjaren door' 
Alsnog een tweede 
leven voor de 
dorpsschool De 
gemeente legt geld 
op tafel om de 
basisschool in 
Bingelrade of 1n 
Jabeek overe1nd te 
houden. Die moeten 
wel samengaan. 

SINGELRADE/ JABEEK 
DOORGEERTJAN CLAESSENS 

B 
lijdschap bij Kern
groep Bingelrade. De 
bewoners die jaren
hmg streden om 'hun' 
school overeind le 

houden krijgen voorlopig hun 
zin. Nadot de fusie van de bosis
scholen van Doeru-ade, Bingelra
deenJabeekafket.steisernuals
nog een tweede leven voor een 
school in Jabeek of Bingelrade. 
Hoe lang die de daling van leer
lingnanlallen kan ovel"lcven is 
ongewis, weet Lucy Hannen van 
de Kerngroep. "De school kan 
nog jaren door. Nu de gemeente 
geld op tafellegt om een van de 
scholen aan te possen, kunnen 
wc cenjonroflicn vooruit kijken. 
De gemeente lrekt veel geld uil. 
Dal doet ze niet voor een paar 
jaar." Hunnen hooptdatook leer
lingen uitDoenrodenaar Bingel
rade komen. 
Welke van de twee scholen open 
blijft en hoeveel geld daarvoor 
nodig is kan voorzilter Bert Ne
lissen van schoolbestuur lnnovo 
nogniet zeggen. Dat hangt. onder 
meer ar van welk gebouw het 

_, 
De ba.sisschool in Ja beek (op de foto) of Bingelrade blijft nog een aantal jaren open. FOTO ERUr-JDO AR UI NO 

meest geschikt is en waar naar ver
wachting de meeste leerlingen zul
len blijven. lnno•o houdt scholen 
met meer dan Lacbtig leerlingen 
open. De beide scholen hebben nu 
samen rond de 130 leerlingen. 
Het potentieel aanlal leerlingen in 
het gebied is geschat op rond de 

tweehonderd, voor een jaar of tien. 
Nelissen denkt dat de fusieschool 
nog een Lijd voor·uit kan. 
Onderbanken trok eerder al vijften 
uit voor de fusieschoot "Als je een 
gebouw moet annpasscn kom je 
daareeneindmee,maaralsjemoet 
bijbouwen ben je er zo doorheen", 

zegt. Nelissen. Hij is blij dal de ge
meenteraad van Onderbanken una
niem besloot geld uit te trekken 
voor de aanpassing van een scbool, 
bij voorkeur Bingel rade, om ook de 
peuterspeelzaal open te houden. 
Volgens Ne lissen is ook voor-en na
schoolse opvang mogelijk als er ge-

noeg belangstelling is; dat kan al 
bij vijnïen tot twinlig leerlingen. 
Wethouder Rens Evers (Pro
gressief Onderbanken) van on
derwijs kan nog niet zeggen hoe
veel geld de gemeente ... 11 uit
trekken. Dal hangt ar van de 
plannen die lnnovo gaat maken. 


