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Zuidlaren, 22 mei 2013
Onderwerp: Voorgenomen besluit tot opheffen van obs MR. Croneschool per 01-08-2013
Geachte college,
Eén van onze basisscholen, MR. Crone school te Oudemolen, telde per 1 oktober jl. minder
dan 23 leerlingen. MR. Crone school wordt al jaren bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de systematiek gemiddelde schoolgrootte. Het
ministerie hanteert voor de bekostiging een absolute wettelijke ondergrens van 23 leerlingen.
Het passeren van deze absolute ondergrens heeft tot gevolg dat de bekostiging van de school
per 1 augustus a.s. wordt beëindigd.
Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zijn alle rechten en plichten van het bevoegd gezag overgaan met de stichting met uitzondering van het recht tot opheffing. In statuten van stichting Baasis (artikel 6 lid 8c) is daarbij eveneens aangegeven dat een besluit tot
opheffing van een school zowel aan de gemeenteraad van Haren als Tynaario moet worden
voorgelegd.
Verder is bepaald in artikel 159 van de Wet op het Primair Onderwijs dat de gemeenteraad
kan besluiten tot het verminderen van openbare scholen. Er moet in ogenschouw worden
genomen dat er binnen een straal van 10 km openbaar onderwijs moet worden aangeboden.
Ik wil u hierbij adviseren over te gaan tot sluiting van genoemde basisschool op basis van de
volgende overwegingen:
• Op de teldatum 1-10-2012 heeft de school 13 leerlingen waardoor het leerlingental onder
de wettelijke ondergrens van 23 leerlingen valt;
• De bekostiging wordt derhalve van rijkswege met ingang van 1 augustus 2013 beëindigd;
• Er wordt binnen een straal van 10 km hemelsbreed voldoende openbaar onderwijs gegeven OBS Het Oelbred (4,4km), OBS Zeijen (6,7km), OBS De Vijverstee (7,5km) en OBS
De Zuid-Wester (fiets 4,4km/auto 7,7km).^
Op basis van de wet- en regelgeving is het mogelijk vanwege een goede afbouw voor het
personeel gedurende een periode van 5 schooljaren extra personele faciliteiten te verkrijgen
door de school te laten fuseren met een andere basisschool. Op basis van het schoolconcept
^ Aangegeven km's zijn via de weg; hemelsbreed is de afstand dus korter.
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en de kleinschaligheid is de school gekoppeld aan obs De Zuid-Wester in Zuidlaren. Ten behoeve van deze 'stille' fusie is een fusie-effecten rapportage (PER) opgesteld (als bijlage bijgevoegd). Beide medezeggenschapsraden hebben positief ingestemd. De Raad van Toezicht is
akkoord met de sluiting van de school.

9471 GJ Zuidlaren

postadres:
Postbus 75
9470 AB Zuidlaren

Bij deze wil ik u het volgende verzoeken:
1) de PER te voorzien van een advies;
2) aan gemeenteraad voor te stellen obs MR Croneschool per 1-8-2013 op te heffen (beide
gemeenteraden).
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W. Blink,
directeur-bestuurder
Bijlage:
• Fusie-effectenrapportage
• Brief instemming MR. De Zuid-Wester
• Brief instemming MR. Mr. Croneschool

Dienst Uitvoering Onderwijs
^\inistmevan Onderwijs, Cukumen
Wetenschap

Fusie-effectrapportage
{Speciale school voor) basisonderwijs
Dit formulier
Deze rusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag
fusletoets.
Opsturen
stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag fusietoets en
de overige bijlagen naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
l^eer informatie
wvvvv.duo.nl
ICO/PO (079) 323 23 33

1 Motieven
I.l Wat zijn de redenen en de noodzaak voor
de fusie?

1.?- Wat zijn de alternatieven voor fusie?

1.3 Zijn deze alternatieven door hel bestuur
onderzocht?

Obs Mr, Croneschool heeft te maken met terugloop van het aantal leerlingen. Al enige
jaren bleek uit de prognose dat de school In 2015-2016 onder het wettelijk aantal
leerlingen van 23 zou komen. Gedurende de laatste schooljaren Is er veelvuldig gesproken
over het wel of niet Instandkunnen houden van de school. In de loop van het schooljaar
2011- 2012 heeft een oriëntatie plaatsgevonden over een mogelijke koppeling van de Mr.
Crone aan een soortgelijke school. Uit deze oriëntatie ls de combinatie met odbs De ZuidWester als een goede optie gekomen. Met ingang van het school jaar 2012-2013 is de
directeur van obs De Zuid-Wester directeur van obs Mr.Croneschooi geworden. Bij de
aanvang dit schooljaar heeft: een aantal leerlingen de overstap gemaakt naar odbs De
Zuid-Wester en Is succesvol geïntegreerd in de nieuwe school. Hierdoor is in het schooljaar
2012- 2013 ls het aantal leerlingen op 01-10-2012 onder de 23 gekomen.
Aangezien de centrale overweging is het behoud van goed onderwijs voor de leerlingen
van het dorp Oudemolen en het aantal kinderen minder dan de wettelijke normering van
23 leerlingen Is er geen andere keuze.
Zie antwoord op de vorige vraag.

2 Tijdsbestek
2.1 Wat ls de beoogde fusiedatum?
2.2 Welke ondenverpen moeten na de
fusiedatum nog geregeld worden?

01 augustus 2013
In de periode januari 2013 - augustus 2013 worden beiden scholen onderwijskundig in
elkaar gevlochten. Het streven is er op gericht om op 1 augustus 2013 alles te hebben
geregeld op het gebied van onderwijs, personeel en hulsvesting.

3 Doelen
3.1 Wat wil het bestuur bereiken met de fusie?

3.2 Wat zijn de gekwantificeerde doelen?

Het behoud van de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen op het gebied van
pedagogische- en didactisch handelen komt op belde scholen overeen. Er wordt aandacht
besteed aan het ontwikkeien van een zelfstandige werkhouding en een grote mate van
verantwoordelijkheid. Hier wordt onder andere Invulling aan gegeven door middel van
werken met taken. In belde scholen zijn de kinderen gewend aan het werken in
combinatiegroepen en worden er qroepsoverstljgende activiteiten georganiseerd.
De kwaliteit van onderwijs op de fusleschoo! heeft minimaal het basisarrangement

4 Effecten op diversiteit

4.1 Hoe wordt gewaarborgd dat in een
bepaalde regio de variatie van het
onderwijsaanbod blijft bestaan of groter
wordt? Het gaat hier zowel om diversiteit op
het niveau van scholen als op het niveau van
vestigingen. BIJ dat laatste gaat het om de
'Interne keuzevrijheid'. Dit Is de mogelijkheid
om te kiezen uit een gevarieerd
onderwijsaanbod binnen een bestuurlijke
eenheid.

Door het samenvoegen van twee soortgelijke scholen worden de levensvatbaarheid van
het openbaar onderwijs versterkt. De keuzevrijheid voor ouders wordt wel beperkt doordat
een hele kleine school verdwijnt in het dorp. Ouders zullen In de regio een andere schooi
moeten kiezen. Door deze fusie wordt wei gekozen voor een kleine school met een
vergelijkbare onderwijskundige aanpak.

5 Effecten op keuzevrijheid
5.1 Hebben leerlingen en hun ouders een reële
keuze uit scholen van een bepaalde richting of
pedagoglsch-dldactlsche aanpak In het
voedingsgebled?
5.2 Wat zijn de effecten op de spreiding en
omvang van de rechtspersonen en scholen in
het voedingsgebled?
5.3 Wat zijn de effecten op de
onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit
van het onderwijsaanbod In het
voedingsgebled?

In het voedingsgebled zijn andere openbare scholen aanwezig waaruit ouders en leerlingen
kunnen kiezen.
Er zijn in het voedingsgebled nog andere openbare scholen aanwezig. Het aantal openbare
scholen vermindert met één. Voor het bijzonder onderwijs in het gebied treedt er geen
verandering op.
Door de fusie worden twee soortgelijke onderwijsculturen en onderwijsconcepten bij elkaar
gebracht. Hierdoor zijn er geen of minimale effecten.

6 Kosten en baten
6.1 Welke financiële kosten en baten zullen er
zijn?

6.2 Is de continuïteit voldoende gewaarborgd?

6.3 Wat zijn de risico's?
6.^ Welke niet-financiële kosten en baten zal
de fusie opleveren?

De kosten zitten in de samenvoeging van beide teams. Door twee scholen samen te
voegen ontstaat er boventalligheid. Door de fusie-faciliteiten van het ministerie van OCW
is er een periode van 5 jaren om deze boventaillgheid af te bouwen (personele bekostiging
jaarlijks met 2 0 % afgebouwd). Voor wat betreft het gebouw hebben wij kosten om het
gebouw over te dragen aan de gemeente. Dit zal nog nader worden onderzocht.
Door de fusie is de continuïteit van de onderwijs aan de kinderen van het dorp Oudemolen
gewaarborgd. De exploitatie van odbs De Zuid-Wester is efficiënter door het groter aantal
leerlingen. Door een betere toerusting op het personele vlak (leerling-leerkracht ratio) is
de kwaliteit van onderwijs voldoende gewaarborgd.
Het kan zijn dat ouders niet kiezen voor de fusie-school waardoor de kinderen verspreid
worden op andere scholen binnen en buiten stichting Baasis.
Het aanbieden van openbaar onderwijs met een bepaalde cultuur en onderwijskundige
aanpak en concent binnen een redelijke afstand.

7 Effecten op personeel, leerlingen en ouders
7.1 Wat zijn de gevolgen voor de
voorzieningen?
7.2 Welke effecten verwacht het bestuur op
het schoolklimaat, de betrokkenheid van
ouders bIJ de schooi en de betrokkenheid van
het personeel bij de school?
7.3 Wat zijn de gevolgen voor de
arbeidsvoorwaarden, het personeelsbeleid en
de medezeggenschap?

7.4 Wat zijn de gevolgen voor betrokkenheid
van leerlingen, hun motivatie en hun
mogelllkheden voor medezeggenschap?
7.5 Wat zijn de gevolgen voor de
betrokkenheid van ouders?

Hot gebouw van de school in Oudemoien zal worden afgestoten en valt terug naar de
gemeente Tynaario.
Het bevoegd gezag verwacht een sterke betrokkenheid van ouders, leerkrachten en
leerlingen bij de school. Juist, omdat deze ouders heel bewust kiezen voor de
onderwijskundige aanpak en de kleinschaligheid van de school.
Er zijn geen gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden aangezien de personeelsleden van
beide teams onder het zelfde bestuur vallen. De personeelsleden hebben een bestuursaanstelling bij stichting Baasis en vallen allemaal onder dezelfde Onderwijs-CAO. Het
personeelsbeleid van Stichting Baasis blijft onverkort gehandhaafd. De mogelijkheden voor
medezeggenschap zijn geregeld in de WMS. Er zal worden gekeken of en hoe de
afvaardiging van het dorp Oudemoien in het reglement verankerd wordt.Dit zal op
schoolniveau worden uitgewerkt.
Zie antwoord op vraag 7.2.
Zie antwoord op vraag 7.2.

8 Communicatie en evaluatie

8.1 Op welke manleren en vla welke kanalen
worden de belanghebbenden betrokken bij het
fusieproces?
8.2 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de
doelen van de fusie zijn bereikt?

8.3 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd wat de
effecten (vooral op de punten van spreiding,
omvang, variëteit en keuzevrijheid) zijn?

Vla periodieke bijeenkomsten met de afvaardiging van beide MR-en en vla een nieuwsbrief
worden in de periode januari 2013-augustus 2014 ouders en leerkrachten meegenomen in
de nieuwe organisatie.
Deze fusie Is een relatief kleine fusie. Dit betekent dat er in de eerste periode vooral wordt
gekeken naar de Integratie van de leeringen van de Mr. Croneschool. De directeur is hier
Integraal voor verantwoordelijk. De medezeggenschapsraad zal In de eerste periode dit
onderwerp agenderen en volgen. De Integratie van beide scholen wordt In het
voortgangsgesprek tussen de directeur-bestuurder en de directeur geagendeerd.
zie antwoord op vraag 8.2

9 Advies burgemeester en wethouders
9.1 Wat Is het advies van het college van
B en W over de fusie?

Toelichting
Algemeen
Dit formulier Is bijlage 2 bIJ de Regeling en beleidsregels fusletoets in het onderwijs.
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openbare dalton basisschool

•

de Zuid-Wester

Aan
Stichting Baasis
dhr. W. Blink, directeur-bestuurder
Postbus 75
9470 AB Zuidlaren
Datum: 16 mei 2013
Betreft: instemming fusie odbs de Zuid-Wester en obs Meester Croneschool

Geachte heer Blink,
Bij deze laten we u weten dat de medezeggenschapsraad (oudergeleding en
personeelgeleding) van odbs de Zuid-Wester instemt met de fusie tussen de scholen odbs de
Zuid-Wester en obs Meester Croneschool en de daartoe opgestelde fusieeffectenrapportage.

Met vriendelijke groet,
namens medezeggenschapsraad odbs de Zuid-Wester

Tineke Boerma (secretaris)

Zeegse, 14 mei 2013
Geachte heer Blink,
Bij deze wil ik u namens de medezeggenschapsraad obs MR. Crone laten weten in te
stemmen met een fusie tussen obs De Zuid-Wester en obs MR. Crone per 1 augustus 2013.
Met vriendelijke groet.

Dhr. J . Hiddingh
Voorzitter medezeggenschapsraad MR. Croneschool.

