
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 april 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 april 2014 

Nummer : 18 

Onderwerp : Opheffing OBS de Rieshoek met ingang van het schooljaar 
2014/2015 

Bijlage(n) : 1.  Melding Stichting Baasis d.d. 19 februari 2014 

  2.  Concept raadsbesluit 

   

   

   

Samenvatting : Vanwege een sterke daling van het aantal leerlingen op 
OBS de Rieshoek in Noordlaren en het ontbreken van vol-
doende toekomstperspectief heeft Stichting Baasis in goed 
overleg met betrokkenen besloten om de school met ingang 
van het schooljaar 2014/2015 te sluiten. In de Wet op het 
Primair Onderwijs artikel 159 is geregeld dat de gemeente-
raad de mogelijkheid heeft om het bestuur van de school 
over te nemen. Vanwege het ontbreken van enig toekomst-
perspectief, wordt de gemeenteraad geadviseerd om de 
school niet over te nemen. 

   

Voorgestelde beslis-
sing 

: De instandhouding van OBS De Rieshoek in Noordlaren niet 
over te nemen op het moment van sluit ing met ingang van 
het schooljaar 2014/2015. 

 
 



 

 

Aanleiding 
Het aantal leerlingen op OBS de Rieshoek is de afgelopen jaren zeer sterk afgenomen, 
waardoor er een discussie is ontstaan over de toekomstbestendigheid van deze school.  
Vooruit lopend op een eventuele sluit ing hebben de ouders van jonge kinderen van groep 1 
tot en met 4 hun kind al op een andere school (met name de Quintusschool in Glimmen) 
ingeschreven. Volgend jaar zitten er nog maximaal 18 leerlingen op school waardoor het 
aantal leerlingen onder de landeli jke opheffingsnorm zakt. Vanwege het ontbreken van toe-
komstperspectief voor deze school, zal de school nog maximaal 1 schooljaar open kunnen 
bli jven. Hierna stopt de bekostiging vanuit het Rijk. Het overleg over de beëindiging van de 
school is op init iatief van de ouders, het personeel en de MR geweest. Gezamenlijk is be-
sloten om de school met ingang van het schooljaar 2014/2015 te sluiten. Stichting Baasis is 
samen met deze parti jen het traject ingegaan met de intentie om te komen tot een goed 
laatste schooljaar voor de kinderen van de Rieshoek en tot een warme overdracht van de 
leerlingen naar de Quintusschool. 
  
Gewijzigde wet- en regelgeving sluiting openbare scholen 
Tot voor kort was het besluit tot het sluiten van een openbare school voorbehouden aan de 
gemeenteraad. Dit is ook zo vastgelegd in de statuten van Stichting Baasis. De Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO) is echter met ingang 1 januari 2014 gewijzigd (artikel 159, l id 2), 
waardoor een stichting voor openbaar onderwijs de mogelijkheid heeft gekregen om eigen 
scholen op te heffen 1

• de wet pas op 1 januari 2014 in werking is getreden en er geen overgangsregeling is 
gemaakt; 

. De bedoeling van deze wetswijziging is het bijzonder en openbaar 
onderwijs meer aan elkaar geli jk te stellen. Het bijzonder onderwijs kan ook zelf besluiten 
een school te sluiten. Conform de wet moet Stichting Baasis, een voorgenomen sluit ing, een 
jaar van tevoren melden aan de gemeenteraad, zodat deze de mogelijkheid kri jgt om de in-
standhouding van de school over te nemen. Dit is niet gelukt, omdat:  

• de daling van het aantal leerlingen met ingang van dit schooljaar groter was dan ver-
wacht (geen onderbouw leerlingen meer), waardoor de sluit ing eerder kwam dan ver-
wacht; 

• het traject met de medezeggenschapsraad nog moest worden afgerond.  
Een eventueel uitstel met een jaar leidt niet tot een gewijzigd besluit, terwij l de school dan 
noodgedwongen een jaar langer open moet bli jven. Daarom hebben we de melding in be-
handeling genomen.  
 
De instandhouding van OBS de Rieshoek eventueel overnemen 
De gemeenteraad kan conform artikel 159, l id 2 van de WPO besluiten om de instandhou-
ding van een openbare school over te nemen. In dit geval zou dit gelden voor maximaal 1 
jaar, omdat het aantal leerlingen het komende schooljaar onder de wetteli jke ondergrens 
van 23 leerlingen zakt. De school moet dan in het daaropvolgende schooljaar alsnog nood-
zakeli jk worden gesloten. Voor het zelf in stand kunnen houden moet er binnen de gemeen-
te een organisatie worden opgetuigd. Naast eventuele inhoudeli jke argumenten vinden we  
dit in dit specif ieke geval waarbij het om maximaal een jaar gaat niet wenseli jk. Inwoners 
van Noordlaren hebben inmiddels het init iatief genomen om na te denken over een goede 
invull ing van het schoolgebouw voor de toekomst. De eerste resultaten worden rond de zo-
mervakantie verwacht.  
 
  

                                                 
1 Een openbare school mag overigens niet worden opgeheven wanneer het de laatste openbare school is binnen 10 
kilometer over de weg gemeten. Hiervan is in dit geval geen sprake. 



 

 

Advies 
Op basis van bovenstaande stellen we u voor om de instandhouding van OBS de Rieshoek 
niet over te nemen.  
 
Haren, 17 maart 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 


