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Emmeloord, 22 mei 2018.
Onderwerp
Toestemming fusie tussen Samenwerkingsschool De Klipper en protetstants-christelijke
basisschhol De Rank, beide te Luttelgeest.
Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Toestemming te verlenen aan het schoolbestuur Aves, om de Samenwerkingsschool De
Klipper en de protestants christelijke basisschool De Rank, te laten fuseren tot
Samenwerkingsschool voor openbaar, katholiek en protestantschristelijk basisonderwijs
te Luttelgeest, per 1 augustus 2018.
Doelstelling
Na de overdracht van De Rank van SCPO naar Aves, tot één samenwerkingsschool
komen voor alle leerlingen van Luttelgeest, toegankelijk voor de kinderen die voorheen
het openbaar, katholiek en protestants-christelijk onderwijs bezochten.
Inleiding
De twee schoolbesturen Aves en SCPO hebben op initiatief van de ouders en teams van
beide scholen, ingestemd met een fusie tussen beide kleine basisscholen. Al eerder zijn,
met toestemming van de gemeenteraad, de openbare en katholieke basisscholen in
Luttelgeest gefuseerd tot een Samenwerkingsschool voor openbaar en katholiek
onderwijs. De gemeenteraad heeft een wettelijk rol ten aanzien van openbaar onderwijs,
daar waar het o.a. een scholenfusie betreft.
Aangezien nu nog sprake is van twee verschillende schoolbesturen, draagt de SCPO De
Rank eerst over aan Aves. Aves kan vervolgens als schoolbestuur van beide scholen
besluiten de scholen te laten fuseren. Bij deze overdracht speelt de gemeente geen rol.
Argumenten
1.1 De schoolbesturen hebben overeenstemming over overdracht De Ranken de
daaropvolgende fusie met De Klipper
De beide betrokken schoolbesturen hebben overeenstemming bereikt over de overdracht
van De Rank van SCPO naar Aves. Deze overdracht kan plaats vinden buiten de
gemeente om. Een melding bij DUO van het ministerie van OCW volstaat, evenals een
melding bij de gemeente.
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De fusie met De Klipper vereist op basis van artikel 17d van de Wet op het Primair
Onderwijs toestemming van de gemeenteraad vanwege de betrokkenheid van openbaar
onderwijs in een Samenwerkingsschool. Ook de nieuw te vormen fusieschool zal een
Samenwerkingsschool zijn. De wet eist dat deze onder één schoolbestuur valt.
1.2 Er is een directe noodzaak voor De Rank voor een fusie
In de achterliggende jaren is het leerlingaantal op CBS De Rank teruggelopen van 78
(1 oktober 2012) naar 48 (1 oktober 2016); een daling van bijna 40%. Het leerlingaantal
van SWS De Klipper is gestegen van 88 (per 1 oktober 2012) naar 111 (1 oktober 2016);
een stijging van ruim 26%.
De verwachting is dat het leerlingaantal op CBS De Rank de komende jaren verder zal
dalen en daarmee onder de wettelijke grens van 23 leerlingen zal uitkomen. Het
leerlingaantal van SWS De Klipper zal de komende jaren naar verwachting nog iets
stijgen.
1.3 De medezeggenschapsraden en personeeisteams zijn akkoord met overdracht en
fusie
De medezeggenschapsraden, waarin het personeel is vertegenwoordigd, hebben
schriftelijk verklaard in te stemmen met de overdracht van De Rank aan Aves en
vervolgens een fusie van De Rank met De Klipper.
Voorafgaand hebben beide besturen overleg gevoerd met de Raden van Toezicht, de
medezeggenschapsraden, de teams, de betrokken ouders, het bestuur van Dorpsbelang
Luttelgeest en met de informele oudergeleding van het dorp.
1.4 Vertrouwen in de toekomst
De eindrapportage Samenvoeging CBS De Rank en SWS De Klipper, geeft verslag van
het gehele proces tot nu toe en hoe met de nieuwe situatie als samenwerkingsschool
voor drie denominaties wordt omgegaan.
Eén Samenwerkingsschool voor alle kinderen in het dorp maakt de vorming van een
Kindcentrum ook veel gemakkelijker. Hier zal op worden ingezet.
Kanttekeningen
1.1 Nieuwe situatie vergt aanpassingen
Voor sommige ouders zal het even wennen zijn dat te midden van alle dorpskinderen
Aandacht zal worden gegeven aan hun levensbeschouwelijke overtuiging. In andere
Samenwerkingsscholen is inmiddels bewezen dat dit na verloop van tijd voor nagenoeg
alle ouders als acceptabel wordt ervaren.

1.2 BRIN blijft voor Ministerie OCW gehandhaafd als openbare school
Door het Ministerie van Onderwijs is de SWS De Klipper geregistreerd als een openbare
school. Dit blijft zo, het BRINummer van De Rank wordt opgeheven per 1 augustus 2018.
1.3 Huisvesting in gebouw van De Klipper
Alle leerlingen zullen na enige aanpassingen in het gebouw van De Klipper worden
gehuisvest.
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Planning/uitvoering
Na verleende toestemming melden de schoolbesturen de overdracht van De Rank van
SCPO naar Aves per 1 augustus 2018 en de fusie van De Rank met De Klipper per de
zelfde datum.
Bijlagen
- Brief Aves - verseon 566158
- Eindrapport fusie - verseon 566164
- besluit RvT SCPO - verseon 566386
- brief MR De Rank - verseon 566390
- besluit RvT Aves - verseon 566427

Portefeuillehouder : de heer J.E. Wijnants
Steller
: de heer G.J. Akkerman; 0527 63 35 04;
Q.akkerman@noordoostDolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018, no.
18.0000219;
gelet op artikel 17d WPO;
gelezen de brieven van de schoolbesturen Aves en SCPO en de medezeggenschapsraden
van SWS De Klipper en CBS De Rank;
BESLUIT:

toestemming te verlenen aan de schoolbesturen Aves en SCPO, om de
Samenwerkingsschool De Klipper en de protestants-christelijke basisschool De Rank, te
laten fuseren tot Samenwerkingsschool voor openbaar, katholiek en protestantschristelijk basisonderwijs te Luttelgeest, per 1 augustus 2018.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 juni 2018.
De griffier,

de voorzitter,

