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1. Inleiding
1.1

Aanleiding en motieven overdracht

In 2017 is de Jan Ligthartschool (JLS) verzelfstandigd. Het doel was om op basis van een
onderwijskundig experiment het behoud van een dorpsschool te garanderen door het onderwijs
samen met alle betrokkenen uit het dorp vorm te geven.
De afgelopen maanden is het toekomstbeeld van de school gewijzigd. De toekomstbestendigheid is
niet meer te garanderen. De school kan niet meer voldoen aan de voorwaarden van het
onderwijskundig experiment, zoals gesteld in de experimentbeschikking. De onderwijsinspectie
heeft daarnaast het didactisch handelen en de kwaliteitscultuur met een onvoldoende beoordeeld.
Daarnaast is door de formatieve omvang van de school het ingewikkeld om snel formatie vrij te
maken voor de opvang van ziekteverzuim of het verdelen van taken. Dit heeft impact op de
continuïteit van het onderwijs. Ook wordt het team meer en meer belast. Het resultaat is dat de
directeur-bestuurder bijvoorbeeld zelf voor de klas staat.
In overleg met medezeggenschapsraad, het team en de ouders is besloten om dat de school per 1
augustus 2020 gaat sluiten en dat alternatieven onderzocht worden.
1.2
Alternatief voor de overdracht aan De Driebond
Voorafgaand aan het hiervoor vermelde besluit zijn alle onderstaande varianten onderzocht en
overwogen.
1 Jan Ligthartschool wordt overgedragen aan een ander schoolbestuur en de locatie in
Westerbroek blijft behouden.
2 Jan Ligthartschool fuseert met een andere school van een ander schoolbestuur waarbij de
locatie in Westerbroek als dislocatie verder zal gaan.
3
4

Jan Ligthartschool fuseert met een andere school van een ander schoolbestuur en de locatie in
Westerbroek wordt opgeheven.
De Jan Ligthartschool kan niet fuseren of kan niet worden overgedragen waardoor de locatie
sluit.

Met besturen van omliggende scholen is gesproken over de mogelijkheden van fusie en/of
overdracht. Er is gesproken met Marieke Andreae (bestuurder van Scholengroep OPRON), Wieke
Zondervan (directeur van De Driebond) en Theo Douma (bestuurder Openbaar Onderwijs
Groningen), Tamara Baron en Tom Verbeek van ‘t Vlot en met Marian Bakker (bestuurder van
Ultiem Onderwijs).
Uit deze gesprekken bleek dat omliggende besturen een fusie niet in overweging willen nemen of
dat wet- en regelgeving ,met betrekking tot de instandhouding van scholen, in de weg staat. Het
Openbaar Onderwijs Groningen en De Driebond hadden in deze gesprekken aangegeven open te
staan voor een overdracht, omdat dit de toekomstbestendigheid van de school (door een lichte
stijging van het aantal leerlingen) versterkt. Een overdracht (in de vorm van een fusie) van de
instandhouding van het onderwijs aan De Driebond is daarbij als de beste oplossing aangemerkt.
Het Openbaar Onderwijs Groningen heeft in overleg met de MR van De Driebond besloten om de
overdracht verder uit te werken.
De meeste ouders en leerlingen op de Jan Ligthartschool hadden door de aanstaande sluiting al
aangegeven graag naar De Driebond te willen. Door een overdracht in de vorm van een fusie te
effectueren komen vanuit het Ministerie OCW fusiefaciliteiten vrij die het Openbaar Onderwijs
Groningen kan inzetten om de overdracht naar De Driebond te faciliteren.
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De resultaten van de gesprekken zijn met de raad van toezicht, de MR en de ouders van de Jan
Ligthartschool besproken.
1.3

Te bereiken (gekwantificeerde) doelen van de overdracht

Het doel van de overdracht is dat alle leerlingen (25) na 1 augustus 2020 een toekomstbestendige
lesplaats hebben waarbij het onderwijs goed gefaciliteerd is. De medewerkers van de Jan
Ligthartschool hebben na 1 augustus 2020 een nieuwe werkplek bij een ander schoolbestuur. In het
geval van de medewerkers met een vaste aanstelling bij het Openbaar Onderwijs Groningen.

1.4

Leerwijzer FER

Bij de overdracht van de Jan Ligthartschool is, zoals eerder vermeld, sprake van een scholenfusie
zoals dat is vastgelegd in het wet op het primair onderwijs (WPO). Daarom heet dit document een
fusie-effectrapportage (FER). Feitelijk hebben we het over de overdracht en overdrachtseffecten.
Deze FER omvat de effecten voor de Jan Ligthartschool en De Driebond.
Voorliggende FER heeft als doel om alle belanghebbenden inzicht te geven in de effecten van de
overdracht op verschillende thema’s.
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2. Beoogde overdracht
2.1

Proces van overdracht

Het gehele proces van onderzoek en overdracht ziet er als volgt uit. Op dit moment bevinden we
ons in de besluitvormingsfase (fase 3).
Stap
1

Actie
Fase 1: opstellen plan van aanpak

Planning
Maart 2020

Doel
Doel van deze stap is om focus, kaders en structuur in het traject aan te
brengen. Hierdoor is ieders rol duidelijk en kan de voortgang bewaakt
worden.
Aanpak
De eerste stap was de structurering van het traject door het opstellen van
het plan van aanpak.
Resultaat

Een vastgesteld plan van aanpak.
2

Fase 2: dwarsdoorsnede en fusie-effectrapportage
April – Mei
2020
1. Informatie delen en dwarsdoorsnede
Voor het opstellen van de fusie-effectrapportage en op termijn de sluiting
van de school en liquidatie van de stichting is het volgende in beeld gebracht:

Onderwijs: onderwijskwaliteit, effecten leerlingen en ouders en
spreiding van het openbaar onderwijs, prognose leerlingen


Personeel: personeelsopbouw (in functies - naar type en inschaling - en
leeftijd), ziekteverzuim, te verwachten personele claims, de formatie in
verhouding tot de inkomsten, bovenschoolse medewerkers,
functioneringsdossiers



Bedrijfsvoering en financiën: exploitatie, investeringen (leermiddelen,
ICT, meubilair), voorzieningen, langdurige verplichtingen (o.a. lease),
bovenschoolse middelen, risico’s



Huisvesting en facilitair: meerjaren onderhoudsplan, risico’s, relatie
met nieuwbouw en/of versterking i.v.m. aardbevingsproblematiek

De informatie, vooral op het gebied van onderwijs en personeel, is tussen het
Openbaar Onderwijs Groningen, De Driebond en de Jan Ligthartschool
uitgewisseld. Het doel is om in te kijken of er risico’s zijn waarover voor de
overdracht afspraken gemaakt moeten worden.
2. Fusie-effectrapportage
Vervolgens is de wettelijk verplichte fusie-effectrapportage opgesteld dat
inzicht geeft in de effecten van de overdracht. Dit document vormt de
onderlegger voor de besluitvormingsfase.
Resultaat

Dwarsdoorsnede van de Jan Ligthartschool
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3

Een FER van de fusie van de Jan Ligthartschool.

Fase 3: besluitvorming
Vanaf Mei
2020
Doel
In deze fase worden de wettelijke verplichte gremia voor besluitvorming
benaderd.
Aanpak
De volgende stappen moeten doorlopen worden:
1 Besturen – voorgenomen besluit
2

Raden van toezicht – goedkeuring

3

College B&W (Midden-Groningen en Groningen) – advies over
wenselijkheid fusie van de Jan Ligthartschool met De Driebond

4

Ouderraadpleging

5

MR van de Jan Ligthartschool en MR Driebond – instemming met de FER

6

DGO met vakbonden

7

Besturen – definitief besluit

Resultaat

Het resultaat is dat alle betrokkenen akkoord zijn en daarmee groen
licht geven voor de overdracht.
4

Fase 4: implementatie
Juni/juli 2020
Doel
Het doel is om de overdracht juridisch en administratief te effectueren.
Aanpak
In de implementatiefase wordt het volgende uitgevoerd om de overdracht te
formaliseren:

Twee keer een overdracht bij de notaris (in één sessie)
-

Passeren akte van overdracht

-

Passeren akte van levering



BRIN-mutatie bij DUO



Controle opzeggen contracten (opzegging moet in april/begin mei 2020
hebben plaatsgevonden)



Overdracht van administratie



Ontslag medewerkers met gelijktijdige aanstelling



Eerste salarisbetaling (gegarandeerd, goed regelen)



Liquidatie van de stichting JLS (na 1 augustus 2020)

Resultaat


Geëffectueerde overdracht.

Voortgangsbesluit stuurgroep
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Implementatiefase afgerond en starten met de liquidatie van de
stichting

2.2
Werking projectorganisatie
Voor de overdracht is een traject ingezet, aangestuurd vanuit een bestuurlijk overleg bestaande uit
een bestuurder van de Jan Ligthartschool, bestuurder van het Openbaar Onderwijs Groningen, de
directeur van De Driebond en een onafhankelijke projectleider.
Zijn hebben de volgende rol:

opdrachtgever van het totale project


bewaken van het verloop van het traject en ingrijpen bij calamiteiten



nemen van voortgangsbesluiten tijdens het project voorleggen van de diverse rapportages aan
interne en externe belanghebbenden in het project.
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3. Communicatie over de overdracht
De communicatie tijdens het overdrachtstraject vindt op verschillende wijzen en via diverse kanalen
plaats. Het doel, de betrokkenen en de wijze van communicatie worden nader toegelicht in de
volgende paragrafen.
3.1

Doel van de communicatie

De communicatie over het proces heeft als doel een heldere en transparante informatievoorziening
voor alle betrokken groepen. Betrokkenen streven hierbij naar een duidelijk en transparant proces
van overdracht waarin ouders/leerlingen en personeel zoveel mogelijk betrokken worden in
afstemming met de medezeggenschapsraden van De Driebond en de Jan Ligthartschool.
3.2

Communicatiedoelgroepen

Binnen het overdrachtstraject zijn de volgende doelgroepen actief benaderd:
Intern

Raden van toezicht van de stichting Jan Ligthartschool en Openbaar Onderwijs Groningen


Medezeggenschapsraden van De Driebond en de Jan Ligthartschool



Medewerkers van De Driebond en de Jan Ligthartschool



Ouders/leerlingen van De Driebond en de Jan Ligthartschool

Extern

Gemeenten Groningen en Midden-Groningen


Samenwerkingsverband passend onderwijs



Vakbonden



Dorpsbewoners in Westerbroek

3.3

Wijze waarop medezeggenschapsraden zijn en worden betrokken

Aan de start van het overdrachtstraject zijn de medezeggenschapsraden geïnformeerd over het
proces waarbij de verwachtingen van hen zijn besproken. Daarnaast krijgen de MR’en deze fusieeffectrapportage ter instemming voorgelegd.
3.4

Wijze waarop personeel, ouders en leerlingen zijn en worden betrokken

Personeel, ouders en leerlingen van de Jan Ligthartschool en De Driebond zijn via de volgende
communicatiekanalen zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over het proces en de
voortgang van de overdracht:

Nieuwsbrieven


Teamvergaderingen



Ouderavonden



Via de medezeggenschapsraad

Er is gedurende het traject ook aan de ouders van leerlingen op de Jan Ligthartschool gevraagd
welke school, voor een overdacht, de voorkeur heeft.
3.5

Wijze waarop raden van toezicht zijn en worden betrokken

De raden van toezicht zijn door de bestuurders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en
de voortgang van het overdrachtstraject. De raden van toezicht krijgen deze fusie-effectrapportage
ter goedkeuring voorgelegd.
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3.6

Wijze waarop externe belanghebbenden zijn en worden betrokken

De volgende externe belanghebbenden zijn mondeling dan wel schriftelijk geïnformeerd over het
proces en de voortgang van de overdracht:

Gemeenten zijn per brief op de hoogte gebracht van het besluit tot sluiting en de aanstaande
overdracht.


Na het definitief besluit wordt het samenwerkingsverband passend onderwijs geïnformeerd
over de overdracht.



Dorpsbewoners in Westerbroek zijn in een tweetal bijeenkomsten en doormiddel van
nieuwsbrieven in het traject op de hoogte gehouden.

Doormiddel van een tweetal persberichten zijn overige externe belanghebbenden
geïnformeerd over de afwegingen en de keuzes.
Na de besluitvormingsfase wordt door de Jan Ligthartschool en het Openbaar Onderwijs Groningen
nog een persbericht over het definitief besluit gepubliceerd.


De vakbonden zijn door middel van een technisch overleg op 12 mei 2020 op de hoogte gebracht
van de situatie en de gevolgen ervan. In een formeel DGO, dat na instemming door de
medezeggenschapsraden, wordt gepland wordt een DGO verklaring overeengekomen waarin de
eventuele gevolgen voor medewerkers en de wijze waarop dat wordt opgelost zijn vastgelegd.
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4. Basisafspraken overdracht
4.1


4.2

Personeel
Medewerkers met een vaste aanstelling gaan met behoud van rechten en plichten over naar
het Openbaar Onderwijs Groningen.
Middelen



Na overdracht van de school blijft de Stichting Jan Ligthartschool bestaan. Deze wordt na
overdracht van de school geliquideerd. Eventueel batig saldo wordt na vereffening
overgedragen aan het Openbaar Onderwijs Groningen.



Materialen gekoppeld aan specifieke leerlinggebonden onderwijsondersteuning gaan over naar
het Openbaar Onderwijs Groningen (zoals laptops, Ipads en, indien gewenst,
docentencomputers).



Indien nodig en passend kunnen methodes van de Jan Ligthartschool worden overgedragen aan
De Driebond. De Jan Ligthartschool heeft bijvoorbeeld een recent aangeschafte rekenmethode,
een techniekkar en een 3D printer).



Leesboeken op de Jan Ligthartschool worden overgedragen aan de bibliotheek in Westerbroek.
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5. Effecten overdracht op de organisatiestructuur en –
inrichting
5.1
Organisatiestructuur en inrichting Openbaar Onderwijs Groningen
Een Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de
organisatie en het College van Bestuur. De dagelijkse ondersteuning van de scholen en van het
College van Bestuur is in handen van het Ondersteuningsbureau. In dat bureau werken ongeveer 80
medewerkers. Zij leveren beleidsmatige en beheersmatige ondersteuning aan de scholen.
Bijvoorbeeld: onderwijsinhoudelijke beleidsontwikkeling, financiën, personeels- en
salarisadministratie, leerlingenadministratie, HR, facilitair, huisvesting, ICT en communicatie &
Persvoorlichting.
De Driebond wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijke directeur en een
locatiecoördinator.
Iedere school, dus ook De Driebond, heeft een medezeggenschapsraad. Medezeggenschap van
ouders, personeel en leerlingen is op bestuursniveau geregeld door middel van twee
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (voor primair- en voortgezet onderwijs).
In het onderstaande schema is de organisatiestructuur weergegeven.
Raad van
toezicht

Bestuurssecret
ariaat

Concern
control

Communicatie

HR

Onderwijs en
Kwaliteit

Administraties

Huisvesting,
facilitair en
Inkoop

ICT

Scholen voor
Basisonderwijs
(18)

5.2

College van
bestuur

Scholen voor
Voortgezet
Onderwijs (14)

Scholen voor
Speciaal
Onderwijs (4)

Organisatiestructuur en inrichting Stichting Jan Ligthartschool

Ook stichting Jan Ligthartschool heeft een raad van toezicht. Het bestuur van de stichting en de
school is in handen van een directeur-bestuurder. De dagelijkse leiding van de school is wordt ook
ingevuld door de directeur-bestuurder. De directeur draagt ook zorg voor de onderwijskundige-,
financiële-, organisatorische- en communicatieve processen, die leiden tot het vooraf afgesproken
en overeengekomen resultaat. Deze functionaris legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht
(RvT).
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De RvT van de stichting telt op dit moment 5 leden. In dit RvT zit ook een vertegenwoordiger van de
Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen. De VZD is de aanvrager van het experiment waaraan de JLS de
experimentstatus ontleent. De directeur-bestuurder is het bevoegd gezag.
De stichting/de school heeft een Medezeggenschapsraad (MR).
5.3

Effecten van de overdracht op de organisatiestructuur en –inrichting

De effecten van de overdracht zijn:

In vergelijking met de stichting Jan Ligthartschool hanteert het Openbaar Onderwijs Groningen,
ondanks het grote verschil in schaalgrootte, een soortgelijke bestuursvorm en
organisatiestructuur met een vergelijkbare verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.


De overdracht heeft op de organisatiestructuur van het Openbaar Onderwijs Groningen en De
Driebond geen effect.



Net als bij de Jan Ligthartschool is de directeur van De Driebond integraal verantwoordelijk en
is het aanspreekpunt van de school.



De leerlingen en de medewerkers van de Jan Ligthartschool maken straks onderdeel uit van
een grotere, toekomstbestendige organisatie waarbij op alle beleidsterreinen uitgebreide
professionele beleidsmatige en beheersmatige ondersteuning aanwezig is.



Na de overdracht zal de stichting Jan Ligthartschool worden opgeheven. RvT en MR leden
zullen hierdoor hun huidige positie verliezen.
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6. Effecten van de overdracht op keuzevrijheid, diversiteit
en bereikbaarheid in de regio
6.1
Effecten van de overdracht op de keuzevrijheid
De sluiting van de Jan Ligthartschool en overdracht aan De Driebond heeft sluiting van een
openbare school in de gemeente Midden-Groningen als gevolg. De keuzevrijheid voor ouders en
leerlingen neemt door de overdracht en sluiting af. Gezien de context, de situatie en de resultaten
uit het onderzoek naar de alternatieven is sluiting van de locatie de enige optie.
Door de overdracht naar De Driebond is er voor de leerlingen in Westerbroek een goede lesplaats
dichtbij in Engelbert toekomstbestendig beschikbaar.
6.2
Effecten van de overdracht op de diversiteit
In termen van diversiteit van het onderwijsaanbod zal de variëteit iets versmallen. Echter in de
nabije omgeving staan meerdere scholen met een vergelijkbaar concept.
6.3

Effecten van de overdracht op de spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio

Het aantal onderwijslocaties neemt door de overdracht en de sluiting van de locatie in de gemeente
Midden-Groningen af. Ook sluit de laatste school in het dorp. Maar door de overdracht naar De
Driebond is continuïteit voor ouders en leerlingen op de school geborgd.
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7. Gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen en borging
van de menselijke maat
7.1
Leerlingenaantal
In onderstaand overzicht is het aantal leerlingen weergeven dat per 01-10-2019 stond ingeschreven.
Tabel 7.1: Duo leerling telling per leeftijdsjaar, data bestand:1 oktober 2019

Leeftijd

Aantal

Leeftijd 4

3

Leeftijd 5

2

Leeftijd 6

5

Leeftijd 7

1

Leeftijd 8

5

Leeftijd 9

7

Leeftijd 10

8

Leeftijd 11

3

Totaal

34

Op basis van een inventarisatie bij ouders zullen er naar verwachting 25 leerlingen overgaan van de
Jan Ligthartschool naar De Driebond. Een deel van de huidige leerlingen gaat naar het voortgezet
onderwijs of in een enkel geval naar een andere basisschool in de omgeving.
Tabel 7.2: overzicht inventarisatie aantal leerlingen JLS naar De Driebond

Leeftijd

Aantal

Leeftijd 4

4

Leeftijd 5

2

Leeftijd 6

3

Leeftijd 7

2

Leeftijd 8

2

Leeftijd 9

5

Leeftijd 10

5

Leeftijd 11

2

Totaal

25

In onderstaande tabel hebben we het aantal leerlingen op De Driebond per leeftijdsjaar (per 1
oktober 2019) weergegeven en het effect van de overstap van de leerlingen van De Jan
Ligthartschool.
Tabel 7.3: DUO telling leerlingen De Driebond 1 oktober 2019 met effect overdracht

Leeftijd

Aantal De Driebond

Aantal JLS

Na overdracht

Leeftijd 4

15

4

Leeftijd 5

9

2

19
11

Leeftijd 6

8

3

Leeftijd 7

17

2

Leeftijd 8

16

2

Leeftijd 9

17

5

Leeftijd 10

16

5
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Leeftijd 11

16

2

18

Totaal

114

24

138

7.2

Personeelssamenstelling stichting Jan Ligthartschool

Tabel 7.3: samenstelling totaal personeel peildatum 18 mei 2020

Fte

Fte

Vast

Tijdelijk

Directeur-bestuurder

0,6000

-

OP

2,5125

1,9361

-

0,4264

3,1125

2,3625

OOP
Totaal

Medewerkers met een tijdelijke aanstelling zijn geïnformeerd dat de tijdelijke aanstelling van
rechtswege zal beëindigen. De Jan Ligthartschool is in gesprek met omliggende besturen om
medewerkers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkplek.
Van de 2,5125 fte vaste OP formatie zal per 01-08-2020 een medewerker met een aanstelling van
0,6 fte de organisatie verlaten.
De administratieve ondersteuning en de conciërgetaken worden verricht door vrijwilligers.
7.3

Formatietoedeling

De formatietoedelingssystematiek van het Openbaar Onderwijs Groningen dat op De Driebond
wordt gehanteerd blijft het uitgangspunt.
7.4

Ziekteverzuim

De Jan Ligthartschool heeft een medewerker die is ziekgemeld waarbij het vooruitzicht is dat de
medewerker op korte termijn niet zal re-integreren. De betreffende medewerkers gaan in lijn met
de basisafspraken en de wet- en regelgeving mee over naar het Openbaar Onderwijs Groningen. De
Jan Ligthartschool, de het CvB van het Openbaar Onderwijs Groningen en HR maken hiervoor de
noodzakelijke afspraken.
7.5

Bovenschoolse medewerkers stichting Jan Ligthartschool

Naast de directeur-bestuurder heeft de Stichting Jan Ligthartschool geen “bovenschoolse”
medewerkers. De Jan Ligthartschool maakt wel gebruik van Groenendijk voor de personeels, salaris
en financiële administratie. Het contract met Groenendijk wordt opgezegd. Dit heeft geen effecten
voor De Driebond en het Openbaar Onderwijs Groningen.
De dossiers en het archief met betrekking tot de medewerkers en de leerlingen die mee over gaan
worden overgedragen, conform de richtlijnen van de AVG, aan het Openbaar Onderwijs Groningen.
7.6
Overige personele vraagstukken
De Jan Ligthartschool en De Driebond verschilden van elkaar als het gaat om de regeling voor
behoud van werkgelegenheid. De JLS hanteerde een ontslagbeleid (oud artikel 10.4) terwijl De
Driebond werkgelegenheidsbeleid (oud artikel 10.2) hanteerde. Met de nieuwe cao-po is dat
verschil verdwenen.
De Stichting is aangesloten bij het regionale transfercentrum. Hierin wordt vervanging geregeld.
Deze flexpool zorgt ervoor dat er geen aanstellingsverplichtingen zijn na een kortdurende inval. Dit
komt na overdracht te vervallen.
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7.7

Gevolgen van de overdracht voor betrokkenheid van de medezeggenschap, personeel,
ouders/ leerlingen
De overdracht van de Jan Ligthartschool en sluiting van de locatie heeft gevolgen voor ouders op het
gebied van medezeggenschap.
Ouders die nu in de MR van de Jan Ligthartschool zitting hebben zullen na sluiting van de school niet
meer participeren in de medezeggenschap, tenzij zij zich bij de MR van De Driebond bij een MR
verkiezing, weer verkiesbaar stellen.
Voor personeel, ouders en leerlingen op De Driebond heeft de overdracht geen gevolgen voor de
betrokkenheid en medezeggenschap.
7.8

Gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid.

Voor het personeel van De Driebond en het Openbaar Onderwijs Groningen heeft de overdracht
geen gevolgen.
Medewerkers van de Jan Ligthartschool krijgen een bestuursaanstelling bij het Openbaar Onderwijs
Groningen en gaan over met behoud van rechten en plichten. Het personeel blijft na overdracht
onder de cao-PO vallen. Als onderdeel van de administratieve overdracht gaan de
personeelsdossiers mee over.
De arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel wordt voor het grootste deel ingegeven door de
cao-po. De secundaire arbeidsvoorwaarden verschillen ook niet. De overdracht heeft daarom geen
effecten op de arbeidsvoorwaarden.
Eventuele afspraken met betrekking scholing en ontwikkeling worden na de overdracht door het
Openbaar Onderwijs Groningen gehandhaafd.
Door de overdracht ontstaat er een positief effect op het werkgelegenheidsbeleid en gaat het
personeel onderdeel uitmaken van een robuust en groter bestuur en ontstaan er daardoor meer
mobiliteitsmogelijkheden.
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8. Effecten passend onderwijs
8.1

Passend onderwijs en expertise

De Driebond is een openbare Dalton basisschool. Voor De Driebond staat de leerling centraal. In de
missie en visie van de school wordt er veel aandacht besteed aan het werken op basis van
vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ook spreekt de school uit om een rijke leeromgeving met
uitdagend onderwijs te bieden. Daarbij komen de onderstaande thema’s terug.

Betekenisvol leren


Motivatie en betrokkenheid als motor



Nieuwsgierigheid behouden



Doelgericht



Autonoom



Lerend



Toekomstgericht



Onderzoekend



Nieuwsgierig

Voor de Jan Ligthartschool staan de onderstaande thema’s centraal:

Kennis


Ruimte



Betekenis



Zorg



Samen



Toekomst

De visie op onderwijs heeft op beide scholen grote overeenkomsten.
Zoals eerder vermeld is het onderwijsconcept van De Driebond het uitgangspunt. De overdracht
heeft op het onderwijsconcept van De Driebond en de verdere ontwikkeling ervan geen effect.
Afspraken en/of arrangementen die door de Jan Ligthartschool met het samenwerkingsverband
passend onderwijs zijn gemaakt, worden door De Driebond overgenomen. Wel wordt in overleg met
ouders gekeken hoe dat het beste binnen De Driebond vormgegeven kan worden.
Zo snel mogelijk in dit schooljaar (2019-2020) vindt een afstemming tussen De Driebond en de Jan
Ligthartschool plaats waarbij het volgende aan bod komt:
1 Afspraken over een warme overdracht van de leerlingen, met de mogelijkheid van
aanwezigheid van de ouders.
2

Voor iedere leerling wordt een onderwijskundig rapport (OKR) opgesteld, dat voldoet aan de
eisen van de onderwijsinspectie.

3

Resultaten worden voor zover nog nodig in het leerlingvolgsysteem gezet zodat bij de van De
Driebond medewerkers alle informatie rondom de leerling duidelijk is.

4

Eventuele extra begeleiding op onderwijsinhoudelijk en sociaal-emotioneel vlak.

5

Begeleiding voor leerlingen als zou blijken dat leerlingen een voorsprong of achterstand zouden
hebben ten opzichte van de huidige leerlingen van Driebond.
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8.2

Beoordeling onderwijsinspectie

Jan Ligthartschool
De volgende teksten zijn afkomstig uit het rapport van het vierjaarlijks onderzoek van de
Onderwijsinspectie (30 september 2019). Op het gebied van financieel beheer heeft de inspectie de
Jan Ligthartschool met een voldoende beoordeeld. Op het gebied van kwaliteitszorg en
verantwoording & dialoog heeft de school ook een voldoende. Op het gebied van de
kwaliteitscultuur scoort de school een onvoldoende.
De onderwijsinspectie heeft het volgende over de Jan Ligthartschool gepubliceerd op 30 september
2019.
Wat gaat goed?
De school werkt met een voldoende stelsel van kwaliteitszorg. Vanuit dat stelsel stelt ze plannen op
voor het verbeteren van het onderwijs. De verantwoording van het bestuur in het jaarverslag is
recent verbeterd.
De leerlingen voelen zich veilig en ze ervaren een prettige sfeer op school. Ook vinden wij dat het
aanbod op de school voor taal, lezen en rekenen de leerlingen voldoende voorbereidt op het
vervolgonderwijs. De resultaten aan het eind van de basisschool zijn voldoende voor het kleine
aantal leerlingen dat uitstroomt.
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de
toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur besteedt het geld op een
manier zoals de wet dat vraagt.
Wat moet beter?
Het bestuur moet ervoor zorgen dat voor iedereen in de organisatie duidelijk is wat van hem of haar
wordt verwacht. Dat is nu (nog) niet het geval.
Op de school zijn de lessen van onvoldoende kwaliteit. Wij noemen de school daarom een
'onvoldoende school' en het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht. De leerlingen van de Jan
Ligthart krijgen uitleg die te weinig leidt tot goed begrip van de leerstof in de combinatiegroepen.
Het didactisch handelen moet beter.
Wat kan beter?
Het bestuur en de school kunnen zich op verschillende onderdelen verbeteren. Het bestuur kan
werken aan een duidelijk plan voor meerdere jaren om de goede kleine dorpsschool te worden die ze
wil zijn.
Dan gaat het om het goed organiseren van het onderwijs op zo'n school, waarin leerlingen uit
verschillende leerjaren bij elkaar in de klas zitten. Ook gaat het over de gevolgen voor het aanbod,
het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en de manier van werken van de leraar.
Bij het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling, kan de school scherper nagaan wat de oorzaken
zijn als leerlingen achterblijven.
Het is ook belangrijk om de binding met het dorp meer uit te werken en na te denken over wat
leerlingen nodig hebben en moeten weten van de 'buitenwereld'. Dit vraagt om een doordacht
aanbod voor wereldoriëntatie en burgerschap.
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat de continuïteitsparagraaf alle
benodigde onderdelen bevat. Een onderdeel van de continuïteitsparagraaf troffen we niet aan.
Van de intern toezichthouder vragen wij om in het jaarverslag aandacht te besteden aan de
doelmatigheid van de besteding van de middelen en de verantwoording daarvan.
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De Driebond
Het laatste bezoek van de Onderwijsinspectie op De Driebond heeft op 22 mei 2014
plaatsgevonden.
De onderwijsinspectie heeft het volgende over De Driebond geconcludeerd
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op o.b.s. De Driebond op de onderzochte
onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden
nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende
basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende
risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet
worden aangepast.
De overdracht naar De Driebond heeft daarvoor een positief effect op de leerlingen. De
onderwijskwaliteit is op orde en De Driebond valt onder een groot schoolbestuur met meer
mogelijkheden voor de ontwikkeling van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg dan bij de Jan
Ligthartschool.
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9. Gevolgen voor voorziening en huisvesting
9.1

Effecten op voorzieningen

De huidige voorzieningen op de Jan Ligthartschool komen door de overdracht en sluiting te
vervallen. Leerlingen, ouders en personeel maken na overdracht gebruik van alle voorzieningen
binnen het Openbaar Onderwijs Groningen en De Driebond.
De overdracht heeft voor De Driebond op het gebied van voorzieningen geen effecten.
9.2

Effecten op huisvesting

Het gebouw van de Jan Ligthartschool gaat zo snel mogelijk na overdracht terug naar de gemeente.
Het eigendom van het gebouw wordt daarmee overdragen aan de gemeente.
De verwachting is dat alle leerlingen in het komende schooljaar in het gebouw van De Driebond
gehuisvest kunnen worden. De Driebond krijgt op termijn nieuwbouw. Indien tot dat moment
sprake is van een aanvullende behoefte aan huisvesting is, dan treedt het Openbaar Onderwijs
Groningen in overleg met de gemeente Groningen
9.3

Facilitair

Alle contracten van de Jan Ligthartschool met derden worden opgezegd. Dit wordt bij de liquidatie
van de stichting verder afgehandeld en heeft geen effecten voor De Driebond en het Openbaar
Onderwijs Groningen.
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10. Kosten en baten van de overdracht
10.1

Financiële kosten en baten

Met de overdracht van de Jan Ligthartschool stelt het ministerie OCW fusiefaciliteiten ter
beschikking. Het Openbaar Onderwijs Groningen ontvangt voor De Driebond zes jaren lang extra
compensatie om de gevolgen van de overdracht op de vangen. Bij instroom van 50 procent of meer
van het aantal leerlingen van de over te dragen school ontvangt het schoolbestuur een bijzondere
bekostiging van 6 jaar 100 procent compensatie van teruggang in personele bekostiging. Leerlingen
die uitstromen naar het voortgezet onderwijs worden niet meegerekend.
In onderstaand indicatief overzicht zijn de fusiefaciliteiten weergegeven. In de beschikking na de
overdracht zal het definitief vastgestelde bedrag te zien zijn.
Substantiële fusie-instroom
totaal over 6 jaren (excl. effect indexering)
1e schooljaar na fusie
2e schooljaar na fusie
3e schooljaar na fusie
4e schooljaar na fusie
5e schooljaar na fusie
6e schooljaar na fusie

€

948.225
€
€
€
€
€
€

158.037
158.037
158.037
158.037
158.037
158.037

10.2 Financiële risico’s
Op beiden scholen zijn geen financiële risico’s aan de orden die een effect hebben op de overdracht
of de ouders, leerlingen en personeelsleden.
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11. Evaluatie van de overdracht
Na 1 augustus 2020 wordt de overdracht met de school geëvalueerd. Er wordt hierbij vooral
gekeken naar hoe het infaseren is gelopen. De evaluatie zal met de directeur en mr van De Driebond
samen met een afvaardiging van de ouders vanuit de Jan Ligthartschool plaatsvinden. Een eerste
evaluatiemoment kan in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.
Onderwerpen van deze evaluatie zijn in ieder geval:

Hoe het met de leerlingen die van de Jan Ligthartschool zijn overgekomen in algemene zit gaat
(leerresultaten, sociaal-emotioneel)


Groepsvorming in de “nieuwe” klassen



Verloop van de warme overdracht

De resultaten van de evaluatie worden gedeeld met het college van bestuur, de MR, het team en de
ouders.

Fusie-effectrapportage | 20200519

23
26

12. Advies gemeenten
De adviezen van de colleges B&W van de gemeente Groningen en Midden-Groningen worden na
ontvangst in bijlage II opgenomen.
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Bijlage I: Stappen liquidatie stichting JLS
Stap
1

Omschrijving
Controle DUO wijze van
liquidatie en afrekening
Controle contracten (is alles
opgezegd?)
Archief overdragen aan ….
Opheffings/ontbindingsbesluit
nemen na voorafgaande
goedkeuring raad van toezicht
Opstellen eindbalansen

Verantwoordelijk
Leeuwendaal

Planning
Mei 2020

Status
Niet afgerond

Bestuurder en RvT

April/mei
2020
Juni 2020
Juni 2020

Niet afgerond

Niet afgerond

AK ontvangend
bestuur
Bestuurder en RvT

8

Controle of DUO de
bekostiging goed overmaakt
Opheffings/ontbindingsbesluit
ter instemming voorleggen aan
de gemeenteraad van MiddenGroningen
Q2 rapportage vaststellen

Juli/
augustus
2020
Augustus
2020
September
2020

Niet afgerond

9

Vaststellen overdrachtsbalans

Bestuurder en RvT

10

Indien noodzakelijk: opstellen
jaarrekening en jaarverslag.
Afhankelijk van uitspraak bij
stap 1.
Indien noodzakelijk: vaststellen
jaarrekening 2020 na
voorgaande goedkeuring raad
van toezicht. Afhankelijk van
uitspraak bij stap 1.
Eventuele verdeling
batig/lastig saldo
Definitief besluit ontbinding

Ntb

September
2020
September
2020
Ntb

Bestuurder

Ntb

Niet afgerond

Bestuurder en RvT

Niet afgerond

Bestuurder

15

Ontbinding opgeven bij kvK
door middel van formulier 17
(‘inschrijving ontbinding’)
Publicatie opheffing

September
2020
September
2020
September
2020

Niet afgerond

16

Opheffen bankrekening(en)

AK

17

Uitschrijven KvK
Stichting uitschrijven uit KvK
Bestuurder uitschrijven uit KvK

Bestuurder en RvT

September
2020
Oktober
2020
Oktober
2020

2
3
4

5

6
7

11

12
13
14
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Bestuurder
Bestuurder

AK

Bestuurder en RvT

Bestuurder en RvT

Bestuurder

Niet afgerond
Niet afgerond

Niet afgerond
Niet afgerond

Niet afgerond
Niet afgerond

Niet afgerond
Niet afgerond

Niet afgerond
Niet afgerond
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Bijlage II: Adviezen colleges B&W

Fusie-effectrapportage | 20200519

26
26

