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fusie obs De Mieden en cbs Sjaloomschool te Meeden.

Geachte leden van de raad,
Door middel van deze brief delen wij u mee dat Scholengroep OPRON besloten heeft om
per 1 augustus 2019 de obs De Mieden (05YR) te Meeden te fuseren met cbs Sjaloom
(05QS) te Meeden tot een samenwerkingschool voor openbaar en christelijk onderwijs,
onder gelijktijdige opheffing van het brinnummer van obs De Mieden.
Vanaf 2017 hebben wij de wenselijkheid en haalbaarheid onderzocht van een fusie tussen
de beide dorpsscholen in Meeden. Naast de obs De Mieden (05YR) is in Meeden ook de cbs
Sjaloom (05QS) gevestigd. Deze school staat onder het bestuur van VCO Midden en Oost
Groningen (Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen). Het
onderzoek heeft uitgewezen dat fusie van beide scholen tot een samenwerkingsschool de
continuïteit van het basisonderwijs in het dorp Meeden het beste waarborgt, veel nieuwe
kansen biedt voor de kwaliteit van het onderwijs en berust op een breed draagvlak bij alle
betrokkenen in en rond de school (interne toezichthouders, personeel, ouders en MR).
De beide schoolbesturen hebben besloten om de scholenfusie per 1 augustus 2019 te
realiseren. Deze fusie heeft inmiddels de instemming verkregen van de
medezeggenschapsraden van de beide scholen. De beide raden hebben een
achterbanraadpleging gehouden onder de ouders waarbij een overgrote meerderheid van
de respondenten (97%) instemde met de fusie. Ook de interne toezichthouders zijn
akkoord met deze fusie.
Er ontstaat per 1 augustus 2019 een samenwerkingsschool die als naam krijgt
Dorpsschool Meeden. Aan de school wordt een identiteitscommissie verbonden, conform
artikel 17d van de WPO (Wet op het primair onderwijs). Voor de samenwerkingsschool
wordt een nieuwe stichting opgericht die als doelstelling heeft het in stand houden van
samenwerkingsscholen in de provincie Groningen. Dit opent de mogelijkheid om in de
toekomst ook andere samenwerkingsscholen (van andere schoolbesturen) bij deze
stichting onder te brengen.
Als achtergrondinformatie ontvangt u de opgestelde en wettelijk verplichte fusieeffectrapportage en de concept-statuten van de nieuwe stichting. De beide schoolbesturen

OPRON en VCO Midden en Oost Groningen zullen zitting nemen in dit nieuwe
schoolbestuur. De scholenfusie vindt plaats door overdracht onder gelijktijdige fusie naar
de nieuwe stichting per 1-8-2019. Bij de fusie wordt administratief obs De Mieden (05YR)
opgeheven.
Sinds 1 januari 2015 gaan schoolbesturen, conform de wet op het primair onderwijs, zelf
over het besluiten tot fuseren en daaruit voorvloeiend het opheffen van één
brinnummer/school. Voordien was dat voorbehouden aan de gemeenteraad. Nu is in de
wet beschreven dat een jaar voor fusie en daarmee opheffing van een brinnummer
/school het besluit aan de gemeenteraad medegedeeld moet worden. Dat besluit wordt u
in deze brief meegedeeld.
In de statuten van Scholengroep OPRON (artikel 14 lid 5) staat echter nog wel een
bepaling waarin staat dat de gemeenteraad van de gemeente waar de school gehuisvest
is, dient te besluiten over de opheffing van een school. Anders dat wat de WPO
voorschrijft moet de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen dus nog wel
instemmen met de opheffing van het BRIN-nummer van obs De Mieden, wat voortvloeit
uit het besluit tot fuseren.
Omdat het gaat om een fusie tot een samenwerkingsschool is tevens de instemming van
de gemeenteraad nodig op de artikelen 15 tot en met 18 van de statuten van de nieuwe
stichting die gaan over de identiteitscommissie. De gemeenteraad kan instemming alleen
onthouden voor zover met deze bepalingen ten aanzien van de identiteitscommissies de
overheersende overheidsinvloed met betrekking tot het openbaar onderwijs niet meer
verzekerd is (conform artikel 17d lid 8 WPO).
In het kader van de toezichtrol van de gemeente ten aanzien van het openbaar onderwijs
wijzen wij er verder op dat in de statuten is bepaald (artikel 19 lid 4) dat het
schoolbestuur jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uitbrengt over de werkzaamheden,
waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan het openbaar onderwijs op de
samenwerkingsschool. Het verslag wordt openbaar gemaakt. Ook de begroting van de
stichting wordt jaarlijks ter kennisname van de gemeenteraad worden gebracht.
Concreet vragen wij derhalve uw instemming ten aanzien van:
het opheffen van obs De Mieden per 1 augustus 2019 onder gelijktijdige fusie tot
samenwerkingsschool met cbs Sjaloom (behorend tot VCO Midden en Oost
Groningen) tot de Dorpsschool Meeden;
de artikelen 15 tot en met 18 van de bijgevoegde statuten van de Stichting
Samenwerkingsscholen ten aanzien van de daarin opgenomen identiteitscommissie.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Graag vernemen wij van u.

Hoogachtend,

Drs. J.P.S. ten Brink
Bestuurder.

