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Publiekssamenvatt ing 

De stichting Openbaar Onderwijs heeft haar opvattingen over schoolgrootte en de toekomst van 
kleine scholen vastgelegd in een presentatie welke is gecommuniceerd met onder meer de 
raadscommissie Onderwijs en Welzijn. In deze voorstellen worden voor een aantal wijken fusies 
tussen basisscholen voorzien. Uitgangspunt daarbij is mirmiaal een of twee locaties voor het 
openbaar basisonderwijs per wijk. 
De samenvoeging van de Catamaran en de Tweemaster in de wijk Lewenborg per 1 augustus 2012 
is de eerste van de voorgestelde fiisies. De reden hiervoor is dat de omvang van de beide scholen 
zorgelijk is. De Tweemaster zit qua leerlingaantal onder de opheffingsnorm van 164 leerlingen en de 
Catamaran zit er net boven. Beide scholen zijn Dalton georienteerd. Het schoolbestuur vindt de 
beide scholen voor nu en in de toekomst te kwetsbaar om als twee zelfstandige scholen te fiingeren. 
Volgens de prognoses zal het leerlingaantal van beide scholen nu en in de toekomst niet noemens-
waardig toenemen. Eerder zal sprake zijn van een lichte daling. 
Wij verwachten dat beide scholen samengevoegd levensvatbaar zullen zijn. 
In de zomer van 2011 zijn door 02G2 de schooldirecties, de personeelsleden, de medezeggen-
schapsraden en de ouders op de hoogte gesteld van de voorgenomen llisie met ingang van 
1 augustus 2012. 
Het schoolbestuur heeft de gemeente gevraagd in te stemmen met de ftisie van beide scholen en in 
verband daarmee het opheffen van het brirmunmier van de Tweemaster. 
Wij stellen voor in te stemmen met de samenvoeging van beide scholen en daarmee het opheffen 
van het britmummer 17FX van de kleinste school de Tweemaster. Het college stelt de raad voor in te 
stemmen met de voorgenomen samenvoeging. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. in te stemmen met de samenvoeging van de openbare basisscholen de Catamaran (17EW) en 

de Tweemaster (17FX) in Lewenborg; 
II. te besluiten tot vermindering van het aantal openbare basisscholen en tot opheffing van de 

Tweemaster (17FX). 

Inleiding 

De stichting Openbaar Onderwijs heeft haar opvattingen over schoolgrootte en de toekomst van 
kleine scholen vastgelegd in een presentatie welke is gecommimiceerd met onder meer de 
raadscommissie Onderwijs en Welzijn. In deze voorstellen worden voor een aantal wijken fiisies 
tussen basisscholen voorzien. Uitgangspimt daarbij is minmaal een of twee locaties voor het 
openbaar basisonderwijs per wijk. 
De samenvoeging van de Catamaran en de Tweemaster in de wijk Lewenborg per 1 augustus 2012 
is de eerste van de voorgestelde. De reden hiervoor is dat volgens het schoolbestuur 02G2 de 
omvang van de beide scholen zorgelijk is. De Tweemaster zit qua leerlingaantal onder de 
opheffingsnorm van 164 leerlingen en de Catamaran zit er net boven. Beide scholen zijn Dalton 
georienteerd. Het schoolbestuur vindt de beide scholen voor nu en in de toekomst te kwetsbaar om 
als twee zelfstandige scholen te fimgeren. Volgens de prognoses zal het leerlingaantal van beide 
scholen nu en in de toekomst niet noemenswaardig toenemen. Eerder zal sprake zijn van een lichte 
daling. 



De verwachting is dat beide scholen samengevoegd levensvatbaar zullen zijn en op langere termijn 
een gezonde school voor 250 a 300 leerlingen zal zijn. 
In de zomer van 2011 zijn de schooldirecties, de personeelsleden, de medezeggenschapsraden en de 
ouders op de hoogte gesteld van de voorgenomen fiisie. 
Het schoolbestuur wil graag met ingang van het nieuwe schooljaar de gefiiseerde school in het 
gebouw van de Catamaran starten. 
Het schoolbestuur heeft de gemeente verzocht in te stemmen met de ftisie van beide scholen en in 
verband daarmee het opheffen van het brirmummer van de Tweemaster. Het college stelt de raad 
voor in te stemmen met de voorgenomen samenvoeging. 

Beoogd resultaat 

Door de ftisie van de twee scholen de Catamaran en de Tweemaster wil het schoolbestuur 
perspectief bieden voor instandhouding van een gezonde levensvatbare school op langere termijn. 
Het bestuur wil: 

kwalitatief goed en pluriform aanbod garanderen voor openbaar onderwijs in de wijk; 
een levensvatbare school creeren voor 300 tot 400 leerlingen; 
een gezonde financiele bedrijfsvoering die werkgelegenheid garandeert. 

Kader 

Op basis van de wet op het primair onderwijs, de statuten van 02G2 in combinatie met Handboek 
Governance van 02G2 heeft het College van Bestuur van 02G2 goedkeuring nodig van zowel de 
gemeenteraad als ook van de Raad van Toezicht van 02G2. De Raad van Toezicht heeft al haar 
goedkeuring aan de fusie gegeven. 

Argumenten/afwegingen 

Door het bestuur is een rapport opgesteld, het bijgevoegde ftisiedocument. Het rapport is een 
zorgvuldig opgebouwd document. 
Het document bevat een uitgebreide analyse op een aantal onderdelen zoals: 
- gevolgen voor het personeel; 
- populatie in de wijk; 
- onderzoek mening van de ouders; 
- huisvesting van de school. 

Als geen actie met betrekking tot de ftisie wordt ondemomen zal de school de Tweemaster over 
enkele jaren moeten worden opgeheven. Van rechtswege omdat de school niet meer aan de 
instandhoudingsnorm voldoet. Als nu niet wordt besloten tot samenvoeging van een school met 
toekomstperspectief loopt het schoolbestuur het risico dat het te maken krijgt met twee scholen 
onder de opheffingsnorm. Voor Lewenborg een ongewenste situatie. 
We vinden dat met een samenvoeging met de Catamaran, voordat gedwongen opheffing plaatsvindt, 
een voor de handliggende keuze. Op die manier blijft er een gezonde openbare basisschool met 
voldoende omvang en spreiding in de wijk Lewenborg beschikbaar voor ouders en leerlingen. 
In de kademota "Op naar schoolgebouwen van de toekomst" is aangegeven dat een van de 
uitgangspunten is, in elke wijk een basisschoollocatie. Bij uitbreiding of nieuwbouw kan waar dat 
mogelijk en zinvol is worden uitgegaan van unielocatie. Daarmee bedoelen we dat kleine dislocaties 
in het traject van verbetering van onderwijshuisvesting kuimen worden opgeheven. Het voorstel 
voor de Tweemaster en de Catamaran past biimen dit uitgangspunt. 



Maatscltappeli ik draagvlal t /part ic ipat ie 

In het ftisierapport is gekeken naar de mening van de medezeggenschapsraden, de betrokken ouders 
en personeel. De desbetreffende betrokkenen hebben instemming verleend. 

Financiele consequenties 

Het besluit voor het opheffen van de school de Tweemaster heeft geen directe financiele 
consequenties voor de gemeente. Wel is het zo dat het schoolbestuur een nieuwe school in het 
gebouw van de Catamaran wil realiseren. Dit houdt in dat het schoolgebouw van de Catamaran moet 
worden aangepast om het aantal leerlingen te kunnen huisvesten. De aanpassingen brengen kosten 
met zich mee. Het schoolbestuur heeft voor het Programma 2013 een aanvraag voor aanpassingen 
ingediend. Deze aanvraag zal afzonderlijk worden beoordeeld in het kader van het Programma 2013. 

Realisering en evaluatie 

Niet van toepassing. 


