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 Memo 

Aan: De Gemeenteraad 

Cc: Bob Konings 

Van: Het College 

Datum: 20 december 2022 

Kenmerk:        

Onderwerp: Stand van zaken basisschool De Plakkenberg te Silvolde  

 
0. Inleiding 

 
De afgelopen periode is de basisschool De Plakkenberg negatief in de publiciteit gekomen. 
In deze memo wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd over de actuele stand van zaken en de 
wijze waarop we als gemeente deze situatie volgen.  
 

1. Stand van zaken 
 
- Op 4 oktober j.l. meldt de Gelderlander in een artikel dat De Plakkenberg onvoldoendes krijgt van 

de onderwijsinspectie en de onderwijskwaliteit binnen een jaar moet zijn verbeterd. In datzelfde 
artikel wordt gemeld dat de school een ervaren interim-directeur heeft aangesteld om orde op 
zaken te stellen. Daarnaast heeft de school de hulp van de PO-raad ingeschakeld, die de school 
adviseert bij het doorvoeren van verbeteringen. 

- Op basis van dit artikel is door de gemeente direct contact gezocht met de school en op 18 
oktober is er ambtelijk overleg geweest met de interim-directeur, waarbij bevestigd werd dat de 
Plakkenberg snel doorgeschakeld heeft met de aanstelling van een ervaren interim-directeur die 
de sturing van de school ter hand heeft genomen en druk bezig is om het herstelplan handen en 
voeten te geven. 

- Op 22 november j.l. meldt de Gelderlander in een artikel dat basisschool De Plakkenberg zeer 
zwak is en dat er een forse herstelopdracht ligt bij de school. 

- Wethouder Bennink heeft in de raadsvergadering van 24 november melding gemaakt van deze 
situatie en aangegeven op korte termijn met het bevoegd gezag van de Plakkenberg in gesprek te 
gaan. 

- Op 5 december j.l. heeft wethouder Bennink met twee leden van de Raad van Toezicht en de 
interim-directeur van De Plakkenberg gesproken en hebben zij inzicht gegeven in de actuele 
stand van zaken en reeds ingezette stappen vanuit de school.  

- Op 21 november heeft de RvT en interim-directeur de ouders geïnformeerd over de actuele stand 
van zaken middels een brief, die als bijlage is toegevoegd. Begin december zijn er een viertal 
ouderavonden georganiseerd, waarbij de ouders geïnformeerd zijn over de actuele stand van 
zaken en het reeds ingezette herstelplan. De bijeenkomsten gaven ook ruimte voor het delen van 
emoties, die deze situatie oproept bij alle betrokkenen en vormen ook een eerste stap in het 
herstel van vertrouwen richting de school. 

- Hoewel de gemeente formeel geen rol heeft bij de inhoud en kwaliteit van het onderwijs (ligt bij de 
onderwijsinspectie), is de gemeente wel regelmatig in overleg met de scholen in onze gemeente. 
Dit gebeurt vooral in het LEA; de lokale educatieve agenda. Hierin wordt onder meer gesproken 
over onderwijsachterstandenbeleid, de noodzakelijke doorgaande leerlijn, de invulling van de 
vroeg- en voorschools educatie en noodzakelijke extra zorg in en om de school, die geboden 
moet worden. Vanuit onze gemeentelijke rol op het gebied van de Jeugd wordt bv BuurtzorgJong 
ingezet om waar mogelijke gezinnen/leerlingen te ondersteunen om onderliggende problematiek 
op te kunnen pakken en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen te vergroten.  

- Met de Plakkenberg is door de wethouder afgesproken om samen te onderzoeken of we de 
school op het gebied van zorg en ondersteuning in deze situatie gericht kunnen ondersteunen. 

- Daarnaast is afgesproken dat er geregeld bestuurlijk contact zal zijn tussen De Plakkenberg en de 
gemeente om actief op de hoogte te blijven van de voortgang van het herstelplan.  

 
  


