Aan: ouders / verzorgers van de leerlingen van BS Kerensheide en OBS De Maaskei Stein
Stein, 30 november 2017
Beste ouder / verzorger,

Afgelopen periode is er in de media regelmatig aandacht geweest voor het verlagen van de
opheffingsnorm binnen alle gemeenten in Nederland per 01/ 08/ 2018.
De norm wordt bijgesteld op basis van het aantal inwoners per vierkante kilometer. De bijstelling vindt
iedere vijf jaar plaats.
Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2018 op 9 november jl. zijn hierover vragen gesteld aan
de wethouder van Onderwijs, mevrouw Wingelaar. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad
unaniem heeft besloten aan de wethouder op te dragen om:
a. in gesprek te gaan met Stichting Kindante om de effecten van deze norm te bespreken;
b. Stichting Kindante te verzoeken even een pas op de plaats te maken met het traject dat moet leiden
tot een samenvoeging van OBS De Maaskei en BS Kerensheide.
Zoals aangegeven tijdens de informatieavond van 24 oktober 2017 is de samenwerking tussen beide
scholen niet het gevolg van het onder de opheffingsnorm komen van één van de scholen.
De samenwerking heeft te maken met de volgende criteria die tijdens de avond benoemd zijn:
 bekostiging op basis van het aantal leerlingen;
 meer gebruik kunnen maken van expertise binnen een kindcentrum;
 kindpartners kunnen mee aansluiten omdat de behoefte groter is;
 het gebouw van BS Kerensheide staat voor een groot gedeelte leeg en dat kost geld. Geld dat
feitelijk bedoeld is voor de inzet van personeel en leermiddelen.
We willen namelijk een goed kwalitatief onderwijsaanbod realiseren vanuit een economische gezonde
basis voor álle kinderen binnen dit gedeelte van de gemeente Stein.
Voor Kindante blijven deze criteria uitgangspunt voor de samenwerking. Wij voeren met de wethouder
regelmatig gesprekken om de gemeenteraad te informeren en samen stil te staan bij de huisvesting
van onderwijs in de gehele gemeente Stein.
We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Mocht u vragen hebben, kunt u hiervoor altijd terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,

Peter Lemmens, voorzitter
College van Bestuur Kindante

