Raadsvergadering 10 januari 2013
Voorstel B 2
Heinkenszand, 18 december 2012
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met het definitief opheffen van openbare schoolvestiging
De Octopus in Nieuwdorp
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Voorstel
Wij stellen u voor om in te stemmen met het volgende:
- De openbare schoolvestiging De Octopus in Nieuwdorp te sluiten, met ingang van 1
augustus 2013. Dit is vanwege vrijwillige opheffing.
Voorgeschiedenis
In de kaderstellende raadsvergadering van 26 juni 2012 heeft u als één van de conclusies
getrokken dat het vrijwillig sluiten van vestigingen een reële optie is geworden om de
kwaliteit van de andere scholen te kunnen handhaven. Met andere woorden: we moeten de
sluiting van De Octopus in Nieuwdorp en De Poel in 's-Heer Abtskerke onder ogen zien,
respectievelijk per 1 augustus 2013 en 1 augustus 2014. In de vergadering van 6 september
2012 hebt u een principebesluit genomen tot het opheffen van beide schoolvestigingen. De
telling op 1 oktober 2012 geeft de onderstaande situatie weer; dit is inclusief de 3% opslag
die bij deze berekening moet worden gehanteerd.
Omnis school
Franck van Borssele
’t Opstapje
De Linden
De Poel
De Meidoorn
De Reiger
De Octopus
De Schakel
Totaal

Plaats
Borssele
Driewegen
’s-Gravenpolder
’s-Heer Abtskerke
Nisse
Heinkenszand
Nieuwdorp
Oudelande

Brin
09SE
10LW
11OA
11OA-02
11OA-03
12IT
12IT-01
13JQ

Leerlingen (inclusief 3%)
43
55
75
20
36
97
21
67
414

Argumenten
U bent bevoegd tot het sluiten van een school of nevenvestiging. Een algemeen criterium
volgens de Wet op het primair onderwijs (Wpo) is dat zich binnen 10 kilometer van de
betreffende woonkern een openbare school bevindt. Dit is het geval: Nieuwdorp ligt op
minder dan 10 kilometer afstand van Borssele, Heinkenszand en Arnemuiden.
Na uw voornoemde principebesluit van 6 september 2012 is het voorstel tot vrijwillige
opheffing schriftelijk voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR) van De Reiger/De
Octopus. Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) heeft de gehele MR
adviesbevoegdheid voor wat betreft de opheffing. Voor de gevolgen van de opheffing heeft
zowel de oudergeleding als de personeelgeleding van de MR instemmingbevoegdheid. Van
de directeur is bericht ontvangen dat de MR positief heeft geadviseerd over de opheffing van
De Octopus in Nieuwdorp, met ingang van 1 augustus 2013. Ook heeft de
medezeggenschapsraad ingestemd met de gevolgen van de opheffing.
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Wij hebben geen onvoorziene omstandigheden geconstateerd die de uitvoering van uw
principebesluit in de weg staan om over te gaan tot een definitief besluit tot vrijwillige
opheffing van De Octopus.
(Juridische) consequenties
In het meerjarenformatiebeleidsplan (MJF) en de meerjarenbegroting (MJB) van de
Omnisscholen zijn de gevolgen verwerkt van de sluiting van De Octopus, per 1 augustus
2013. Dit om te voorzien welke personeelsuitstroom nodig is. In verband hiermee is een
sociaal plan afgesloten met de vakorganisaties. In dit plan is de verwachte daling van de
leerlingenaantallen vertaald naar de personeelsomvang. Aan het sociaal plan wordt
momenteel uitvoering gegeven. In zijn vergadering van 15 mei 2012 heeft de GMR positief
geadviseerd over het MJF en de MJB.
Uitvoering/planning
Vóór 1 februari 2013 zal aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
de opheffing van De Octopus officieel worden doorgegeven, onder meer via het
zogenaamde BRIN-mutatieformulier.
Communicatie
Vooruitlopend op het principebesluit van uw raad, heeft de directeur uitvoerig gesproken met
de ouders van de Octopusleerlingen over de mogelijkheid tot sluiting. De (ouders van de)
leerlingen is het aanbod gedaan om op een van de andere Omnisscholen ‘proef te draaien’
en kennis te maken.
Na uw instemming zullen de bij de Omnisscholen betrokken personen en instanties verder
worden geïnformeerd.
Besluit
Raad voorstellen in te stemmen met het definitief opheffen van openbare schoolvestiging De
Octopus in Nieuwdorp.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
Bij dit advies zijn er geen bijlagen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.
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