OVERZICHT ONTWIKKELINGEN ONDERWIJS IN BEEK
Sittard, 27-02-2014
Op 3 februari ’14 presenteerde onderwijsstichting Kindante aan de ouders van de St.
Hubertusschool in Genhout en OBS De Kring in Beek een nieuw scenario voor huisvesting van
de verschillende scholen, waarbij in Genhout een onderwijsvoorziening kan blijven bestaan.
Dit scenario is een alternatief voor de oorspronkelijke plannen van eind 2012.
In verschillende voorafgaande gesprekken met de MR (medezeggenschapsraden) van betrokken
scholen is dit nieuwe scenario verkend: namelijk het verplaatsen van OBS de Kring naar de
onderwijslocatie in Genhout. Dit scenario houdt in dat de onderwijslocatie in Genhout niet langer een
katholieke, maar een openbare denominatie heeft. In de kern Beek blijven twee katholieke scholen
bestaan, namelijk de St. Martinus en Catharina Labouré. In deze situatie geven de kindpartners aan,
dat kinderopvang in Genhout voor hen economisch rendabel kan zijn. De scholen in Spaubeek
(basisschool Spaubeek) en Neerbeek (basisschool de Bron) vormen de overige scholen in de
gemeente Beek. Mocht het nieuwe scenario doorgang vinden, dan zal dit naar verwachting per 0108-2015 ingaan.
Nu: peilen
In overleg met de MR’en, schooldirecties, gemeente en kindpartners is het vervolg ingezet. “Ouders
kunnen heel veel verschillende argumenten hebben om voor een bepaalde school te kiezen. Daarom
vinden we het van belang om vooraf te peilen in hoeverre een verhuizing van De Kring voor deze
groep ouders, en voor de ouders van de St. Hubertus, wenselijk is”, aldus bestuursvoorzitter Yvon
Prince van Kindante.
Eind februari 2014 is de stand van zaken als volgt:
- Onder ouders wordt een draagvlak onderzoek uitgevoerd.
- Uiterlijk voor de meivakantie van 2014 zijn hiervan de resultaten bekend.
- Is minimaal de helft van de ouders van De Kring positief, dan wordt vervolgens het scenario
samen met gemeente en ministerie gerealiseerd.
- Is er bij de ouders onvoldoende draagvlak, dan wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke plan.
De oorspronkelijke plannen omvatten een samenwerkingsverband tussen de scholen St. Martinus,
OBS De Kring en St. Hubertus. In dat scenario worden de huidige drie schoollocaties teruggebracht
tot twee. De dan vorm te geven fusieschool zal op die twee onderwijslocaties samen een volledig
onderwijsaanbod bieden. Over dit scenario hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met onder
meer ouders, MR, gemeente en kindpartners (zoals peuterspeelzaal en kinderopvang). Ook heeft de
gemeente Beek eind vorig jaar met medeweten van Kindante een onafhankelijk onderzoek laten
uitvoeren naar de mogelijkheid om de locatie in Genhout te kunnen handhaven door gebruikmaking
van zogenoemde ‘hybride groepen’ (samenvoeging van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang). De
resultaten hebben duidelijk gemaakt dat die optie economisch niet haalbaar is. Indien het scenario van
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een fusie tussen Hubertus, Martinus en De Kring opnieuw in beeld komt, zullen inzichten als deze hier
zeker in worden meegenomen.
Kwaliteit en schoolkeuze
Het huisvestingsbeleid van Kindante is gericht op behoud van een goede onderwijskwaliteit op een
financieel economisch gezonde basis én voldoende schoolkeuze voor ouders. Dit is noodzakelijk in
1
een gebied waar leerlingenaantallen structureel dalen als gevolg van bevolkingskrimp . Hoe kleiner de
school, hoe eerder deze te maken krijgt met de risico’s van onvoldoende personeel en onvoldoende
middelen om goed onderwijs te kunnen bieden aan elk kind: kinderen komen bijvoorbeeld met meer
dan twee leerjaren in één groep of krijgen niet de (extra) begeleiding die zij nodig hebben omdat er
minder tijd beschikbaar is voor extra zorg. Ook leidinggeven, administratie en andere ondersteunende
schooltaken komen op een kleinere school eerder in het gedrang. Kindante streeft niet per se naar
grote scholen, maar naar scholen die aan de voorwaarden voldoen om kinderen nu en in de toekomst
te kunnen bieden wat zij nodig hebben.
Het kind – alle kinderen – staat bij Kindante voorop. Dit willen wij waarmaken door een constante
focus op de kwaliteit van onderwijs in de meest brede zin van het woord. Dat omvat onder meer:
- de zorg waarmee we tegemoetkomen aan verschillen in onderwijsbehoeftes van kinderen;
- ‘opbrengsten’ in de vorm van welbevinden, zelfstandigheid, sociale competenties en
leerprestaties (Cito-gegevens) van kinderen;
- begeleiding en voortdurende scholing van onderwijskundig en ondersteunend personeel;
- inspanningen om cultuur en wetenschaps- en techniekonderwijs in de klas in te brengen;
- en ook het huisvestingsbeleid is gericht op het behoud van die onderwijskwaliteit, in
combinatie met voldoende schoolkeuze voor ouders.
Leerlingenaantallen
Basisschool St. Hubertus heeft per 1.10.2013 96 leerlingen en zit daarbij voor het derde
achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm van 119 (voor de gemeente Beek). De prognose
voor de eerstvolgende wettelijke teldatum, 1.10.2014, is 94 leerlingen. OBS de Kring heeft per
1.10.2013 125 leerlingen. Voor 1.10.2014 is de prognose 113 leerlingen.
De financiering en personele bezetting van scholen wordt van Rijkswege gebaseerd op basis van het
aantal leerlingen en de per gemeente geldende opheffingsnormen. Het Rijk stelt deze norm vast.
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De bevolkingsgroep ‘jongeren tot 20’ jaar daalt tot 2020 in Midden-Limburg met minimaal 13% en in
de Westelijke Mijnstreek met minimaal 17,9%. Deze percentages zijn gebaseerd op de Primosprognoses uit 2011 en 2009 in combinatie met de meest recente prognoses van de provincie.
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