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Aanleiding
Vanaf de zomer van 2013 is een proces gaande geweest om de samenvoeging van de Protestant
Christelijke basisschool De Akker en de openbare basisschool De R.A. Venhuisschool in Zuidwolde te
onderzoeken, voor te bereiden en uit te werken. Eén basisschool in dit dorp kan slechts ontstaan door
samenvoeging van de Protestants Christelijke basisschool en de openbare basisschool. De schoolbesturen
VCPO Noord Groningen en Stichting Openbaar Onderwijs Marenland hebben een samenvoegingsbesluit
genomen. Dit besluit en de door de WPO (art. 64a, lid 2) voorgeschreven Fusie Effect Rapportage (FER)
zijn bij dit voorstel als bijlage gevoegd. Na een besluit over de opheffing van De R.A. Venhuisschool kan
met ingang van 1 augustus 2016 één school in Zuidwolde voor basisonderwijs van start gaan.
Aspecten
De redenen van de beide schoolbesturen om te fuseren zijn de volgende motieven:
–
een zekere omvang van de school (ongeveer 80 leerlingen) wordt gezien als
voorwaarde voor het bieden van goed onderwijs;
–
een grotere populatie in een jaargroep biedt meer contactmogelijkheden voor de
kinderen, hetgeen van belang wordt geacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling;
–
het behoud van één school in het dorp voor de langere termijn is kansrijker.
Gelet op deze motieven is het voortbestaan van beide scholen als zelfstandige scholen geen aanvaardbare
optie. Voor de middellange termijn is bovendien het voortbestaan van elke afzonderlijke school, gelet op
de ontwikkeling van het leerlingenaantal, een onzekere zaak. Op termijn zou het kunnen leiden tot
sluiting van beide scholen.
Door de twee scholen te laten fuseren willen de schoolbesturen dat er in Zuidwolde een school voor
openbaar en christelijk onderwijs komt die voor alle leerlingen toegankelijk is. De school, die onder het
bestuur komt te vallen van VCPO Noord Groningen, krijgt een nieuwe naam, te weten 't Groenland.

Aanpak
De schoolbesturen hebben een samenvoegingsdocument opgesteld, waarin de motieven voor de
samenvoeging zijn weergegeven, die hebben geleid tot een voorgenomen besluit over de samenvoeging
van beide scholen. Tevens is een Fusie Effect Rapportage opgesteld. In artikel 64a lid 3 van de WPO staat
dat het verplicht is om een dergelijke rapportage op te stellen. Het voorgenomen bestuurlijk besluit tot
samenvoeging en de FER zijn aan de MR-en en de GMR van Marenland voorgelegd voor instemming.
De medezeggenschaporganen hebben schriftelijk hun instemming verleend. Vervolgens heeft de GMR
van Marenland een instemmende verklaring gegeven. Hierna is door de Raad van Toezicht van VCPO
Noord Groningen en het Algemeen Bestuur van de Stichting Marenland het voorgenomen besluit
omgezet in een definitief besluit.
Bij een institutionele fusie waarbij het totaal aantal leerlingen van de bij de fusie betrokken scholen
minder dan 500 bedraagt, behoeft geen fusie aanvraag bij de Minister te worden ingediend (WPO artikel
64a, lid 2a). Dit houdt in dat wanneer de gemeenteraad heeft ingestemd met de opheffing van de openbare
R.A. Venhuisschool per 1 augustus 2016, de samenvoeging administratief door de schoolbesturen met
DUO kan worden afgehandeld.

In het programmaplan Transitie Onderwijshuisvesting is opgenomen dat gekozen is voor de bouw van
een nieuwe school op de plek van de R.A. Venhuisschool. De onderwijsfunctie gaat van het pand van de
Akker af als er vervangende nieuwbouw op de plek van de huidige R.A. Venhuisschool is gerealiseerd.
Het gebouw van de Akker vervalt daarmee aan de gemeente. In en rondom de Akker zullen de kinderen
tijdens de vervangende nieuwbouw verblijven. Tot die tijd blijft dit het gebouw van de Akker de
onderwijsfunctie behouden.
Wij zullen ons tijdig beraden over de herinvulling van het gebouw cq. de locatie van de Akker..
Juridische aspecten
Voor de gemeente Bedum verzorgt Stichting Openbaar Onderwijs Marenland het openbaar onderwijs.
Volgens artikel 48, lid 5 van de Wet op het Primair Onderwijs oefent zo'n stichting alle taken en
bevoegdheden van het bevoegd gezag uit, behalve over de besluitvorming over opheffing van een
openbare school. Volgens artikel 159 WPO besluit de gemeenteraad over opheffing van een openbare
basisschool.

Financiële consequenties
Het besluit heeft op dit moment geen financiële consequenties voor de gemeente. Het schoolbestuur
maakt om niet gebruik van het schoolgebouw. De gemeente mist hierdoor geen inkomsten. Na de
opheffing van de school wordt de nieuwe school 't Groenland op de locatie van de oude R.A.
Venhuisschool gevestigd.
De regie ten aanzien van de herbesteding van het pand kan pas opgepakt worden als het gebouw van de
Akker terugvalt aan de gemeente.
Voorstel
Voorgesteld wordt om de openbare basisschool De R.A. Venhuisschool per 1 augustus 2016 op te heffen.
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