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betreft voornemen tot fuseren

bijlage fusie effectrapportage

Geacht college,

Het bestuur van Stichting OPOS is voornemens om met ingang van 1 augustus 2019 een

scholenfusie tussen OBS Ruitenvelder te Froombosch en OBS De Kinderboom te Slochteren

aan te gaan. Het College en de gemeenteraad van Slochteren zijn bij dit voornemen

betrokken geweest. De gefuseerde school wordt samen met CBS De Wegwijzer in een

nieuw gebouw bij de Duurswoldhal gehuisvest.

Aan dit voorgenomen besluit ligt de voorgeschreven fusie effectrapportage ten grondslag. Op

grond van artikel 64b lid 2 onderj van de Wet op het Primair Onderwijs behoeft de

wenselijkheid van deze fusie een schriftelijk advies van de Colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente waarin de scholen zijn gevestigd.

Om de fusie effectrapportage te kunnen completeren verzoeken w■ u, uw positief advies ten

aanzien van de door ons voorgenomen fusie zo spoedig mogelijk aan ons toe te willen

zenden.

bestuurder
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Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderw■s, Cultuur en

Wetenschap

Fusie-effectrapportage
(Speciale school voor) basisonderwijs

Dit formulier

Deze fusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag
fusietoets.

Opsturen
Stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag fusietoets en

de overige bijlagen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Meer informatie

www.duo.nl

ICQ/PO (079) 323 23 33

1 Motieven

1.1 Wat zijn de redenen en de noodzaak voor

de fusie?
Een van de twee te fuseren scholen, te weten o.b.s. Ruitenvelder te

Froombosch, is dusdanig klein geworden dat het geven van goed onderwijs in

het gedrang komt. De school telde op 01-10-2017 41 leerlingen.

In de nota “Herinrichting scholenbestand Stichting OPOS’ is aangegeven dat

OPOS scholen wil samenvoegen zodat de minimale omvang van een school

80 leerlingen is. In meerdere bijeenkomsten met de betrokken scholen is dit

voornemen besproken.

Voor het gebied Slochteren — Froombosch zijn de ouders akkoord gegaan met

een fusie tussen o.b.s. De Kinderboom met o.b.s. Ruitenvelder. Een nieuw te

bouwen school zal in Slochteren worden gesitueerd. De beide scholen zullen

met ingang van 1 augustus 2019 fuseren. Het brinnummer van De Kinderboom

(12QR) wordt gehandhaafd.

1.2 Wat zijn de alternatieven voor fusie? Het in stand houden van een school met minder dan 80 leerlingen past niet in

het beleid van stichting OPOS. Andere alternatieven dan de school opheffen of

fuseren zijn er niet.

1.3 Zijn deze alternatieven door het bestuur

onderzocht?

Ja. De nadelen van de kleine school blijven bestaan als de school als

dependance (dislocatie) wordt open gehouden. Het aantal leerlingen is te

klein en de te vormen combinatiegroepen zijn zodanig dat de ouders dan

voor een andere school zullen gaan kiezen.

2 Tijdsbestek

2.1 Wat is de beoogde fusiedatum? 1 augustus 2019

2.2 Welke onderwerpen moeten na de

fusiedatum nog geregeld worden?

3 Doelen

3.1 Wat wil het bestuur bereiken met de fusie? Een goede toekomstbestendige onderwijsvoorziening.



3.2 Wat zijn de gekwantificeerde doelen? Nagenoeg alle leerlingen (groep 1 t/m 7 van schooljaar 2018-2019) gaan naar

de fusieschooi.

De toekomstige school heeft op termijn minimaal 80 leerlingen.

4 Effecten op diversiteit

4.1 Benoem de gevolgen van de voorgenomen

fusie op de variatie van het onderwijsaanbod
in de betrokken regio,

Er zijn geen gevolgen, het onderwijsaanbod in de betrokken regio verandert

niet.

4.2 Hoe wordt gewaarborgd dat in een

bepaalde regio de variatie van het

onderwijsaanbod blijft bestaan of groter
wordt? Het gaat hier zowel om diversiteit op

het niveau van scholen als op het niveau van

vestigingen. Bij dat laatste gaat het om de

‘interne keuzevrijheid ‘. Dit is de mogelijkheid
om te kiezen uit een gevarieerd

onderwijsaanbod binnen een bestuurlijke
eenheid.

Er is sprake van een Institutionele fusie. De keuzevrijheid wordt niet

aangetast. De school in Froombosch was de enige school in het dorp. Na

sluiting van de school kunnen ouders kiezen uit meerdere alternatieven in de

directe omgeving.

5 Effecten op keuzevrijheid
5.1 Welke keuze hebben leerlingen en hun

ouders uit scholen van een bepaalde richting
of pedagogisch-didactische aanpak in het

voedingsgebied na de beoogde fusie? In welk

opzicht verandert de huidige keuze door de

beoogde fusie?

Er zijn meerdere scholen waaruit ouders kunnen kiezen. Het betreft zowel

openbare- als bijzondere scholen.

In de ‘Regeling en beleidsregels fusietoets ondemljs -2011" Is het begrip
"voldoende variatie" nader uitgewerkt. Artikel 11 van die regeling stelt dat

bij een scholenfusie sprake is van een significante belemmering van de

variatie/keuzevrijheid als — voor wat betreft de richting (openbaar
- RK-PC—

etc.) en pedagogisch—didactische aanpak
- minder dan twee scholen

overblijven binnen een straal van 10 km. In de huidige situatie is er na de

fusie nog sprake van voldoende variatie in aanbod; er kan binnen een

straal van 10 km gekozen worden uit meerdere scholen en schoolbesturen.

5.2 Wat zijn de effecten op de spreiding en

omvang van de rechtspersonen en scholen in

het voedingsgebied? Benoem daarbij zowel de

voor- en nadelige gevolgen van de

voorgenomen fusie.

Er zijn geen effecten op de spreiding en omvang van de rechtspersonen en

scholen in het voedingsgebied.

5.3 Wat zijn de effecten op de

onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit

van het onderwijsaanbod in het

voedingsgebied? Benoem daarblj zowel de

voor- en nadelige gevolgen van de

voorgenomen fusie.

Er zijn geen effecten op de ondenNijskundige en bestuurlijke diversiteit van het

onderwijsaanbod en bestuurlijke diversiteit in het gebied. De kinderen uit

Froombosch moeten wel een grotere afstand (max. 3,5 km.) afleggen om naar

school te gaan.

5.4 Welke maatregelen worden genomen om

eventuele nadelen van de voorgenomen fusie

tegen te gaan?

Er worden geen nadelen van de voorgenomen fusie geconstateerd. In goed

overleg met de ouders van Ruitenvelder Is voor De Kinderboom als

fusiepartner gekozen.

6 Kosten en baten

6.1 Welke financiële kosten en baten zullen er

z■n?

Kosten:

-het onderbrengen van personeelsleden op de scholen van Stichting OPOS

(niet alle personeelsleden kunnen op de fusieschooi geplaatst worden);

-afschr■ving van methodes, meubilair e.d. van de te sluiten school;
-kosten die gemaakt worden voor het leeghalen van het gebouw;

-tijdelijk wordt extra formatie aan de fusieschooi toebedeeld.

Baten:

De fusie-faciliteiten die het ministerie van OCenW ter beschikking stelt.

Deze middelen zuilen Worden ingezet om eventuele knelpunten ten gevolge
van de fusie op te lossen op een dusdanige wijze dat de kwaliteit van het

ondenNijs binnen Stichting OPOS gehandhaafd dan wel verbeterd wordt.

6.2 Is de continuïteit voldoende gewaarborgd? Ja.

6.3 Wat zijn de risico’s? De huidige materiële baten ABB voor de stichting worden lager. Deze worden

niet gecompenseerd met de samenvoegingsgelden.
Mogelijke personele (samenwerkings)problemen ten gevolge van de

overplaatsingen. Om dit risico te verkleinen werken beide teams vanaf

augustus 2017 onder leiding van één directeur toe naar de fusie.

6.4 Welke niet—financiële kosten en baten zal

de fusie opleveren?

Leerlingen en personeelsleden van de te sluiten school raken hun werk- en

leeromgeving kwijt.



7 Effecten op personeel, leerlingen en ouders

7.1 Wat zijn de gevolgen voor de

voorzieningen?

In Froombosch verdwijnt de basisschool.

7.2 Welke effecten verwacht het bestuur op

het schoolklimaat, de betrokkenheid van

ouders bij de school en de betrokkenheid van

het personeel bij de school?

Er wordt geen effect t.a.v. het schoolklimaat verwacht. De huidige werkwijze
van de scholen lijkt op elkaar. Er zal aandacht zijn voor de overgang.

De verwachting is dat de betrokkenheid van de ouders bij de school hetzelfde

zal blijven.

Het personeel van de te fuseren scholen gaat deels mee en zal deels worden

herplaatst.

7.3 Wat zijn de gevolgen voor de

arbeidsvoorwaarden, het personeelsbeleid en

de medezeggenschap?

Er zijn geen gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid.

Het MR—reglement van de te fuseren scholen is identiek en dus kunnen de

twee medezeggenschapsraden ineen worden geschoven en als één

medezeggenschapsraad fungeren.

7.4 Wat zijn de gevolgen voor betrokkenheid

van leerlingen, hun motivatie en hun

mogelijkheden voor medezeggenschap?

De leerlingen van beide scholen komen van een vertrouwde kleinschalige

omgeving in een grotere nieuwe school. Het is lastig om in te schatten wat

hiervan de gevolgen zullen zijn.
De fusieschool zal zo goed mogelijk alle leerlingen opvangen en op eventuele

problemen inspringen.

7.5 Wat zijn de gevolgen voor de

betrokkenheid van ouders?

Er wordt geen verschil in betrokkenheid van de ouders verwacht.

8 Communicatie en evaluatie

8.1 Op welke manieren en via welke kanalen

worden de belanghebbenden betrokken bij het

fusieproces?

Met de ouders zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij er uitleg is

gegeven over het belang van de keuze van het bestuur en de

medezeggenschapsraad om de scholen te fuseren.

Met de MR—en van de beide scholen Is een goed overleg geweest over de fusie

en beide MR—en stemmen hiermee in.

8.2 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de

doelen van de fusie zijn bereikt?

Na een halfjaar zal er een evaluatie plaats vinden d.m.v. een overleg met de

medezeggenschapsraad.

8.3 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd wat de

effecten (vooral op de punten van spreiding,

omvang, variëteit en keuzevrijheid) zijn?

Op 01—08-2019 zal worden nagegaan of alle leerlingen van de groepen 1 t/m 7

op de fusieschool zijn ingeschreven.

9 Advies burgemeester en wethouders

9.1 Wat is het advies van het college van B en

W over de fusie?

Aan Burgemeester en Wethouders ls gevraagd positief te adviseren over de

fusie tussen o.b.s. De Kinderboom en o.b.s. Ruitenvelder.


