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1. Samenvatting
In Rasquert zijn twee basisscholen OBS Noordewier en Christelijke Daltonschool Ichthus in
de Marciaborg gevestigd. Aan het eind van vorig schooljaar is op initiatief van de voorzitters
van de MR-en aan beide schoolbesturen schriftelijk verzocht een gesprek te hebben over
de toekomst van beide scholen in Rasquert. Er was een breed draagvlak bij alle partijen
voor het starten van een fusieproces van een samenwerkingsschool. Beide schoolbesturen
zijn overeengekomen dat de samenwerkingsschool onder het bestuur van VCPO-NG komt
te vallen. De twee kenmerken van het openbaar onderwijs worden gegarandeerd in de
beoogde samenwerkingsschool, te weten:
 De school zal een open toelatingsbeleid voeren;
 Ouders behouden de keuzemogelijkheid uit godsdienst of humanistisch
vormingsonderwijs.
Door het instellen van een identiteitscommissie, waarin ouders van beide richtingen
plaatsnemen, wordt toegezien op de naleving van beide kenmerken.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Aan uw raad wordt een besluit gevraagd: in te stemmen met de opheffing van Openbare
basisschool Noordewier per 1 augustus 2021.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Stichting Lauwers & Eems vraagt in haar brief (bijlage 1) uw instemming tot opheffing en
overdracht van basisschool Noordewier naar VCPO-NG.
Aan de overdracht richting VCPO-NG liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
 De besturen behouden hiermee de balans in de toedeling van het aantal leerlingen
als gevolg van scholenfusies op bestuursniveau. Beide besturen hebben al
samenwerkingsscholen (SWS-en), waarbij nu de toedeling in het voordeel van L&E
is (deze heeft meer SWS-en dan VCPO-NG);
 Mocht op termijn naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek worden
gekomen tot een samenwerkingsbestuur (dat houdt in dat de twee huidige
schoolbesturen samengaan) dan maakt toedeling van leerlingen niet meer uit. Een
samenwerkingsbestuur zal dan het bestuur zijn van openbare, protestantchristelijke en samenwerkingsscholen;
 Mocht op termijn nog een SWS worden gevormd, dan zal die gaan behoren tot
L&E.
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3.2 Bevoegdheid raad
Het voorgenomen besluit van de Stichting Lauwers & Eems heeft de goedkeuring van de
gemeenteraad nodig (WPO artikel 159.4). Vervolgens kan na verkregen instemming van de
MR-en de samenvoeging juridisch worden gerealiseerd door een besluit van de Stichting
Lauwers & Eems, inhoudende dat aan VCPO-NG onder gelijktijdige overdracht en sluiting
“Noordewier” wordt overgedragen per 1 augustus 2021.
Het bestuur van de Stichting Lauwers & Eems heeft VCPO-NG op de hoogte gebracht en
stemt daarmee in. VCPO-NG heeft in haar statuten (art. 4) bepaald dat zij ook
samenwerkingsscholen in stand mag houden.
De Wet op het Primair Onderwijs bepaalt in artikel 159.4 dat een openbare rechtspersoon
(i.c. Stichting L&E) kan besluiten tot opheffing van een openbare basisschool. Een
voorgenomen besluit tot opheffing wordt uiterlijk 1 januari van enig jaar aan de
Gemeenteraad meegedeeld.
Als de Gemeenteraad voor 1 februari 2021 besluit dat hij de school toch in stand wenst te
houden wordt deze niet opgeheven en wordt de instandhouding daarvan overgedragen aan
de gemeente (WPO artikel 159). Bij besluit tot goedkeuring van dit verzoek van de Stichting
L&E moet eveneens worden voldaan aan het afstandscriterium (WPO artikel 159.4a):
binnen 10 kilometer over de weg gemeten mag de op te heffen school niet de enige school
zijn waarbinnen openbaar onderwijs gegeven wordt. Dat is niet het geval, want in Warffum,
Eenrum en Winsum zijn nog openbare basisscholen gevestigd en die vallen binnen de
marge van 10 kilometer.
Basisscholen

afstand tussen de scholen

Noordewier, Rasquert
De Linde, Eenrum

5,2 km

Noordewier, Rasquert
9 Wieken, Winsum

6,0/5,8 km

Noordewier, Rasquert
Jansenius de Vries, Warffum

4,4 km

Ook hoeft er geen leerlingenvervoer ingezet te worden, want daarvoor geldt de
kilometergrens van 6. Er zijn zeker twee basisscholen die ruim binnen deze grens vallen, te
weten OBS De Linde in Eenrum en OBS Jansenius de Vries in Warffum.
3.3 Wettelijk of beleidskader
De Wet op het Primair Onderwijs artikel 159
3.4 Historische context
n.v.t.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Door de twee basisscholen samen te voegen tot één samenwerkingsschool heeft de school
138 leerlingen, volgens de 1 oktober telling. De komende jaren zit de samenwerkingsschool
ruim boven de opheffingsnorm en heeft de school toekomstperspectief.
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5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
Voldoende openbaar onderwijs
De gemeente is op basis van artikel 23, lid 4 van de Grondwet verantwoordelijk voor de
aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs. Wat wordt verstaan onder voldoende is
uitgewerkt in artikel 159,4.a van de WPO. Daarin staat dat een openbare basisschool niet
mag worden opgeheven als er binnen 10 kilometer over de weg geen andere openbare
basisschool of samenwerkingsschool aanwezig is.
In dit geval is er nog openbaar onderwijs binnen die 10 kilometer aanwezig (zie onder
paragraaf 3.2). De kinderen kunnen naar Eenrum of Warffum, waar nog zelfstandige
openbare basisscholen gevestigd zijn.
Openbare toegankelijkheid
In de samenwerkingsschool in Rasquert zullen de wezenskenmerken van het openbaar
onderwijs worden gewaarborgd. De school zal een open toelatingsbeleid voeren en ouders
behouden de keuzemogelijkheid uit godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs. Om
het karakter van deze samenvoeging te onderhouden zal met ingang van augustus 2021
een identiteitscommissie worden ingesteld, bestaande uit ouders van beide richtingen. De
werkwijze zal worden vastgelegd in een reglement.
Ontwikkeling leerlingenaantal
OBS Noorderwier heeft 77 leerlingen en Christelijke Dalton school Ichthus heeft 61
leerlingen op 1 oktober 2020. Door de samenvoeging ontstaat een school met ruim 130
leerlingen en is het toekomstperspectief positief, ondanks krimp in de regio.
Instemming betrokkenen
Deze samenwerking tussen beide scholen is op verzoek van ouders door de beide MR-en
in gang gezet. Er is een breed draagvalk voor het starten van een fusieproces om zo te
komen tot een samenwerkingsschool. De schoolbesturen hebben de MR-en verzocht
hierover advies (WMS art. 11 lid 1 onder c) uit te brengen. Beide MR-en hebben positief
gereageerd.
Alternatief: overname door de gemeente
De raad houdt een eigen verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs binnen de
gemeente. Om die verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen heeft de wetgever de
gemeenteraad in dit soort gevallen de mogelijkheid geboden te besluiten om de school in
stand te houden. Neemt de raad dat besluit dan wordt de school niet opgeheven en wordt
de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente (WPO 159).
OBS Noordewier weer in stand te gaan houden past niet in de lijn van verzelfstandiging van
het openbaar basisonderwijs die in 2005 is ingezet. Zelf een school in stand gaan houden,
betekent dat de gemeente structurele (financiële en personele) verplichtingen op zich
neemt.
Wij adviseren u met het besluit tot opheffing in te stemmen.
5.2 Risico’s
Geen
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
Aan dit besluit zijn geen directe kosten of opbrengsten verbonden. Alle leerlingen van beide
scholen zijn nu al gehuisvest in de Marciaborg in Rasquert.
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7. Inbreng belanghebbenden
n.v.t.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
Door de betrokken schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan dit besluit.
8.2 Tijdspad
Per 1 augustus 2021 wordt een samenwerkingsschool gestart in Rasquert.
8.3 Communicatie
Het besluit wordt meegedeeld aan de Stichting L&E, die zorgt voor de verder communicatie
hierover.
8.4 Evaluatie
Een evaluatie is niet nodig. Het besluit wordt tot uitvoering gebracht door uw besluit mee te
delen aan Stichting L&E. Als bevoegd gezag voert deze de verdere acties uit.

Bijlage:
1. Brief van stichting Lauwers & Eems
Achterliggende documenten:
nvt

Winsum, 22 december 2020.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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