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1. Voorstel 

 Besluiten tot opheffing van OBS De Mieden per 1 augustus 2019 op basis van artikel 14 lid 5 van 

de Statuten van Stichting OPRON onder gelijktijdige fusie van de basisschool met CBS Sjaloom 

tot samenwerkingsschool Dorpsschool Meeden.  

 Instemmen met de artikelen 13 tot en met 18 van de concept-statuten van de Stichting 

Samenwerkingsscholen Groningen in oprichting op grond van artikel 17d van de Wet op het 

Primair Onderwijs.   

 

2. Inleiding 

In het dorp Meeden zijn nu twee basisscholen, namelijk OBS De Mieden van Stichting OPRON en CBS 

Sjaloom van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost Groningen. Beide basisscholen 

hebben door de krimp te maken met een afname van het aantal leerlingen. De schoolbesturen 

hebben daarom besloten om de basisscholen te fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit is een 

school waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Hiermee blijft 

het onderwijsaanbod in stand en wordt een koude sanering (concurrentie aangaan tot één van de 

twee scholen omvalt) voorkomen. De raad heeft op 19 juli 2018 een brief ontvangen van Stichting 

OPRON waarin ze dit heeft aangekondigd. Het is de bedoeling dat de basisscholen samen opgaan in 

samenwerkingsschool ‘Dorpsschool Meeden’.  

De betrokken schoolbesturen zijn van plan om samen met een derde schoolbestuur de Stichting 

Samenwerkingsscholen Groningen op te richten. Er zijn voor de op te richten stichting concept-

Statuten opgesteld. Hieronder komt Dorpsschool Meeden dan te vallen. Scholengroep Perspectief is 

ook alvast aangehaakt bij de stichting in oprichting. Perspectief biedt christelijk onderwijs in de 

gemeente Stadskanaal en Westerwolde. Dit schoolbestuur is nog niet vertegenwoordigd in het 

college van bestuur van de op te richten stichting. Zodra er een samenwerkingsschool onder de 

stichting komt te vallen waar zij bij betrokken zijn, zullen de Statuten worden aangepast. De raad 
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moet twee formele besluiten nemen om de samenwerkingsschool op te kunnen richten.   

3. Publiekssamenvatting 

In het dorp Meeden zijn nu twee basisscholen, namelijk OBS De Mieden van Stichting OPRON en CBS 

Sjaloom van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost Groningen. Beide basisscholen 

hebben door de krimp te maken met een afname van het aantal leerlingen. De schoolbesturen 

hebben daarom besloten om de basisscholen te fuseren tot samenwerkingsschool Dorpsschool 

Meeden. Dit is een school waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs wordt 

aangeboden. Hiermee blijft het onderwijsaanbod in Meeden in stand.  

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor voldoende openbaar basisonderwijs. Bij de oprichting 

van een samenwerkingsschool moet de gemeenteraad daarom garanderen dat de openbare 

identiteit voldoende uit de verf komt. In de Statuten van de Stichting waar de samenwerkingsschool 

onder zou komen te vallen zijn hier bepalingen voor opgenomen. De gemeenteraad moet 

instemmen met deze bepalingen op grond van de Wet Primair Onderwijs. Verder dient de 

gemeenteraad akkoord te gaan met de opheffing van OBS  De Mieden.   

4. Bevoegdheid van de raad 

Het besluit tot opheffen van deze openbare school van de Stichting OPRON is in artikel 14, vijfde 

lid, van de statuten van die stichting aan de raad van Midden-Groningen voorbehouden. De raad 

heeft een wettelijke bevoegdheid om in te stemmen met de statuten van de op te richten stichting 

voor zover dit gaat over de identiteitscommissie op grond van de Wet Primair Onderwijs.  

5. Beoogd effect 

Behoud van het onderwijsaanbod in het dorp Meeden.  

6. Historische context 

In het dorp Meeden zijn nu twee basisscholen. Ouders kunnen kiezen voor de openbare basisschool 

OBS De Mieden of de christelijke basisschool CBS Sjaloom. Beide basisscholen hebben te maken met 

een afname van het aantal leerlingen. CBS Sjaloom had op de laatste teldatum 1 oktober 2017 in 

totaal 76 leerlingen en OBS De Mieden had 51 leerlingen. De twee basisscholen zijn vanaf het 

schooljaar 2018/2019 samen gehuisvest in één schoolgebouw. Door de afname van het aantal 

leerlingen was er ruimte over in het schoolgebouw van OBS De Mieden. CBS Sjaloom is hierbij 

ingetrokken. De raad heeft op 29 november besloten om een MFA te realiseren in Meeden. Hierin 

komt de samenwerkingsschool, een gymzaal en het dorpshuis. Volgens de huidige planning is de 

MFA gereed voor aanvang van het schooljaar 2021-2022. 

  

7. Argumenten 

 De samenwerkingsschool ‘Dorpsschool Meeden’ maakt het mogelijk om het onderwijsaanbod in 

het dorp Meeden in stand te houden. De leerlingprognoses wijzen uit dat het leerlingaantal de 

komende jaren nog zal dalen. Op de langere termijn (tot 2036) zal het leerlingaantal rond de 90 

leerlingen blijven. Dit is voldoende om de samenwerkingsschool in stand te houden.  

 De Statuten van Stichting OPRON schrijven voor dat de gemeenteraad moet besluiten tot 

opheffing van een basisschool. Het is de bedoeling dat OBS de Mieden opgaat in de 

samenwerkingsschool ‘Dorpsschool Meeden’ en die OBS dient daarvoor opgeheven te worden.  

 De Stichting Samenwerkingsscholen Groningen in oprichting moet op grond van de Wet primair 
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Onderwijs een identiteitscommissie hebben waarin afspraken worden gemaakt over de openbare 

en bijzondere identiteit van de twee gefuseerde scholen. In de statuten van de op te richten 

stichting moet een regeling komen waarin de samenstelling, benoeming, herbenoeming en 

ontslag van de commissie worden beschreven. De stichting moet de regeling voorleggen aan de 

gemeenteraad, om zo invloed 'van overheidswege' op het openbaar onderwijs te waarborgen. De 

bepalingen over de identiteitscommissie ( artikel 13 tot en met 18 van de concept Statuten, zie 

bijlage 3) geven voldoende garantie dat de openbare identiteit uitgedragen wordt.  

 De schoolbesturen hebben voor de samenwerkingsschool een kostendekkende begroting. Er kan 

gebruik worden gemaakt van de fusiefaciliteitenregeling waardoor de school in de komende 6 

jaren extra middelen ontvangt. Deze middelen worden deels ingezet voor de vermogensopbouw 

van de nieuwe stichting.  

 Er is breed draagvlak voor de oprichting van de samenwerkingsschool. De 

medezeggenschapsraden van beide basisscholen hebben hiermee ingestemd. De ouders en 

personeel zijn ook positief. Voor het personeel geldt dat er geen gevolgen zijn voor de 

arbeidsvoorwaarden. De personeelsleden worden vanuit hun huidige werkgever (OPRON of 

VCOMOG) gedetacheerd naar de samenwerkingsschool. Nieuwe personeelsleden komen wel in 

dienst van de op te richten Stichting.  

 De gemeenteraad houdt ook bij overdracht van de samenwerkingsschool naar een andere 

stichting of bij fusie met andere scholen de mogelijkheid om te toetsen of de openbare 

identiteit voldoende gegarandeerd blijft. In deze gevallen worden de artikelen over de 

identiteitscommissie in de Statuten opnieuw voorgelegd aan de raad. Als de Stichting besluit om 

de samenwerkingsschool op te heffen, kan de gemeenteraad besluiten om het openbaar 

basisonderwijs in Meeden zelf te verzorgen. De raad kan de samenwerkingsschool mét het 

bijzonder basisonderwijs niet overnemen. Wel kan de gemeenteraad besluiten om de basisschool 

met alleen de openbare identiteit in stand te houden.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. De samenwerkingsschool wordt gehuisvest in de 

multifunctionele accommodatie in Meeden. De kosten daarvan zijn opgenomen in het project MFA 

Meeden waar de raad op 29 november jl. mee heeft ingestemd. Ook zijn binnen dit project de 

kosten opgenomen die te maken met het vrijkomen van de bestaande schoolgebouwen (zoals de 

sloopkosten van de huidige schoolgebouwen). 

10. Communicatie 

Zodra de raad een besluit heeft genomen, worden de schoolbesturen geïnformeerd. De 

schoolbesturen verzorgen de communicatie naar de ouders en het personeel. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na het raadsbesluit kan de stichting worden opgericht en kunnen de voorbereidingen van de fusie 

worden voortgezet.  

Een verplichting vanuit de Wet Primair Onderwijs bij een scholenfusie is dat een fusie-

effectrapportage wordt opgesteld. Onderdeel daarvan is dat het college een advies uitbrengt over 

de wenselijkheid van de fusie. Het college zal dit doen nadat de raad een besluit heeft genomen 
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over dit voorstel. Uiteraard neemt het college de overwegingen van de raad dan mee in het advies.  

 

Volgens artikel 17d, negende lid, van de Wet Primair Onderwijs en 17, vierde lid van de concept 

statuten brengt de stichting jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit over de werkzaamheden met 

in elk geval  aandacht voor de wezenskenmerken van openbaar onderwijs. Volgens dat laatste 

artikellid wordt ook de begroting van de stichting jaarlijks ter kennis van de gemeenteraad 

gebracht.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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