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Emmeloord, 10 februari 2015. 
 
Onderwerp 

Gewenste  opheffing openbare basisschool De Springplank in Creil 
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

Aves informeren dat de raad van de gemeente Noordoostpolder het bestuur van de school 
obs De Springplank niet overneemt van Aves; 

  
Doelstelling 

De raad de gelegenheid geven haar wettelijke mogelijkheden voor het behoud en de 
instandhouding van voldoende openbaar onderwijs vorm te geven. Daarnaast de raad 
informeren over een verandering van de scholen situatie in de kern Tollebeek van de 
gemeente Noordoostpolder. 
 
Inleiding 

Verzoek. 

In juli 2014 heeft Aves de gemeente geïnformeerd dat Aves het voornemen heeft om de 
twee Aves scholen in Creil en de twee Aves scholen in Tollebeek samen te voegen. 
Naar blijkt is het voornemen om in Creil de openbare school, De Springplank, op te heffen.  
In Tollebeek is het voornemen om de katholieke Mariaschool op te heffen. 
 
Bij een voorgenomen opheffing van een openbare school heeft uw raad een rol.  
Opheffing van de (katholieke) Mariaschool is een volledige bevoegdheid van Aves waar uw 
raad geen rol heeft. 
  

Achtergrond en trend 

Vóór 2002 was de gemeente schoolbestuur voor het openbaar basisonderwijs. Eind 2002 is 
het openbaar basisonderwijs verzelfstandigd en in 2007/2008 is het tot een besturenfusie 
gekomen met Stichting Christophorus (voormalig bestuur rooms-Katholiek onderwijs) en is 
de huidige Stichting AVES gevormd. 
 
Daarnaast past de trend van verzelfstandiging van het onderwijs en samenvoeging van 
scholen ook binnen het beeld dat op andere terreinen in de samenleving waarneembaar is. 
In Noordoostpolder is dit o.a. ook geëffectueerd in het besluit tot een zelfstandig 
cultuurbedrijf en eveneens wordt bekeken of een sportbedrijf kan worden gerealiseerd. 
 
De door Aves voorgenomen samenvoeging past ook in de lijn van eerdere besluitvorming 
medio 2014 waarbij obs De Pionier in Kraggenburg per augustus 2014 is opgeheven en 
met de oecumenische Lichtwachter is samengevoegd tot Daltonschool De Fladderiep. 
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Argumenten 

1. Niet overnemen en instandhouden van obs De Springplank in Creil. 

Het laten samengaan van de beide Aves scholen in Creil en daarom het opheffen van één 
van beide scholen, concreet de openbare school, past in de lijn van het eerdere beleid en 
is daarmee consistent.  
Formeel is het schoolbestuur bevoegd om te besluiten tot opheffing. Neemt zij een 
dergelijk besluit dan moet zij uw raad de mogelijkheid bieden om de school over te nemen 
en zo de openbare school in stand te houden. 
 
Inhoudelijk bestaat er geen bezwaar om beide Aves scholen in Creil samen te laten gaan 
en medewerking te verlenen aan de door Aves gewenste opheffing van de openbare 
school. Uit ouderenquêtes blijkt dat de ouders zich kunnen vinden in de samenvoeging en 
ook uit de ondertekende verklaringen van de medezeggenschapsraden van beide scholen 
blijkt dat er geen onoplosbare bezwaren zijn tegen de samenvoeging. 

Daarbij komt dat de school gelet op de verwachte leerlingontwikkeling niet of nauwelijks 
zal groeien, krimp is eerder te verwachten (leerlingtelling). Ook in financiële termen bezien 
staan kleine scholen onder druk, wat eraan bijdraagt dat ook het behoud en het blijven 
bieden van voldoende onderwijskwaliteit onder druk staat. 
 

2. Wettelijk bezien is er voldoende aanbod van openbaar onderwijs. 

Vanwege de wettelijk verankerde zorgplicht voor aanwezigheid van voldoende openbaar 
onderwijs in een gebied moet binnen de grens van 10 km een openbare school aanwezig 
zijn en blijven als er bij de inwoners behoefte bestaat aan _openbaar onderwijs_ .  
In de voorkomende gevallen met wijzigingen in Creil en Tollebeek en in relatie tot de 
naastliggende dorpen, Bant, Espel, Rutten en Nagele is aan deze eis voldaan. 
In de bijlage (afstandtabel) is dit concreet per dorp met afstanden in beeld gebracht. 
 
Kanttekeningen 

1. Besluit tot opheffing 

Aves heeft gemeld dat zij voornemens is in Creil en in Tollebeek de beide Aves scholen 
samen te voegen. Via nadere informatie is vernomen dat het voornemen bestaat om de 
openbare basisschool De Springplank op te heffen. Aves geeft aan dit te willen effectueren 
per augustus 2015. Tegelijk wordt het traject met de MR en ouders nog doorlopen. Het 
staat het de raad vrij om te allen tijde aan te geven dat zij de openbare school niet in 
stand zal houden. 
 
Planning/uitvoering 

• Commissie en Raadsbesluit; 16 en 30 maart 2015 
• Verzending Brief aan AVES april 2015 

 
Bijlagen 

• Ingekomen brieven AVES uit juli 2014 betreffende melding van voorgenomen fusie 
• Nadere stukken ouderenquêtes en ondertekende intentie MR-en 
• Leerlingtellingen en afstandtabel 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants 
Steller : de heer R.A.P.E. Brull; 32 66; r.brull@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015, no. 296088; 
 
gelet op artikel 159 en 151 van de wet op het Primair onderwijs en de wettelijk 
verankerde zorgplicht voor de aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs binnen het 
gebied. 
 

B E S L U I T: 
 
Aves te informeren dat de raad van de gemeente Noordoostpolder het bestuur van de 
school obs De Springplank niet overneemt van Aves. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 30 maart 2015. 
De griffier,             de voorzitter, 


