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Aanleiding 

In het college van 23 april jl. is gesproken over onderwijsontwikkelingen en risico's in relatie tot krimp, 
huisvesting en gewijzigde bekostiging. Deels aan de hand van een concept notitie 
huisvestingsontwikkelingen, die als aanjaagnotitie is gebruikt voor het schoolbesturenoverleg om krimp weer 
scherper op de agenda te krijgen. 
Daarnaast de verbinding naar de werkgroep die onder leiding van de regionale procesbegeleider Henkjan 
Kok aan de slag is om te komen tot een inhoudelijke visieontwikkeling met betrekking tot de aanpak van 
krimp .De concept-visie van de wekgroep is inmiddels afgerond en zal worden besproken in het 
besturenoverleg van 16 mei a.s. 

Inhoud memo 

1) Overzicht onderwijsontwikkelingen (bijl I). 
Dit overzicht geeft kort een overzicht van gerealiseerde stappen vanuit het Integraal Huisvestingsplan vanaf 
2010. Daarnaast wordt aankomende wetgeving genoemd op het gebied van huisvesting en bekostiging, 
alsmede stappen die individuele schoolbesturen en regio ondernemen om zich te oriënteren over de krimp 
gevolgen. 
Tevens is een overzicht per kern/school toegevoegd met een aantal feitelijke gegevens. Dit overzicht is voor 
dit moment puur bedoeld als interne informatie, omdat de verdere vertaling naar het IHP vanuit het 
visiedocument eerst kan worden gemaakt na gezamenlijke vaststelling. 
Voorkomen moet worden dat deze lijst nu een eigen leven gaat leiden. 

2) Concept onderwijsvisie werkgroep demografische krimp (bijl II). 
Bijgevoegd visiedocument is gericht op de levensvatbaarheid van scholen op de middellange termijn, waarbij 
aspecten kwaliteit, bereikbaarheid, kleinschaligheid een rol spelen. Dat moet leiden tot een gezamenlijk 
gedragen beleidsplan/uitgangspunten tussen schoolbesturen en gemeente. Het geheel moet opleveren dat 
voor de middellange termijn kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn die voldoen aan de 
genoemde kwaliteitscriteria. Zonder een harde opheffingsnorm te noemen is in het concept het kwalitatieve 
uitgangspunt, een school met 4 gecombineerde groepen een minimale basis. 
Op basis van voornoemde kwalitatieve uitgangspunten is onder punt 6 een eerste overzicht met conclusies 
voor de scholen opgenomen. Deze is nog strikt vertrouwelijk. Wanneer de vertrouwelijkheid naar buiten 
wordt geschonden, lopen we het risico dat interne bestuurlijke trajecten mogelijk gefrustreerd raken, hetgeen 
we ten behoeve van het grotere belang moeten voorkomen. 
Volgens planning is bedoeling dat het LEA-overleg zich op 16 mei over de concept-visie uitspreekt en op 
basis van de uitkomsten in de raadsrotonde van 13 of 20 juni (richting gevend) wordt toegelicht. 

Rollen en verantwoording 
De schoolbesturen zijn in 1 e instantie verantwoordelijk voor de kwaliteit en instandhouding van de scholen. 
Deze verantwoordelijkheid wordt versterkt als met ingang van 1-1-2015 ook het onderhoud "buitenkant 
gebouw" aan de besturen toevalt. De gemeente blijft dan wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en 
uitbreiding. 
Sturing hierop vindt plaats op basis van het gezamenlijk vast te stellen visiedocument, de als gevolg van 
gewijzigde wetgeving en bekostiging aan te passen " gemeentelijke huisvestingsverordening" en vertaling 
daarvan in de toekomstige aanpassing van het IHP. 
Risico van krimp voor de gemeente is met name dat aantal scholen leegkomen waar gezien de inschatting 
wellicht moeilijk herbestemmingen voor zijn te vinden. 

Uitvoering 
Planning 
-7 mei 2013: kennisneming/voorlopig standpunt college 
-16 mei 2013:vaststelling visiedocument in schoolbesturenoverleg 
-13/20 juni 2013: presentatie gemeenschappelijke visie in raadsrotonde door Henkjan Kok namens de 
werkgroep aan de hand van document (zonder scholen/kernenlijst genoemd onder punt 6). 
-Voor 1 september 2013: vaststelling vlekkenplan 
-Voor 15 september: ondertekening visieplan door alle schoolbesturen en bestuur gemeente Oude 
IJsselstreek. 

De planning is zodanig opgezet dat andere interne bestuursprocessen (besturenfusie LIMA, Essentius, 
Accent, Reflexis) en het interne proces bij Essentius m.b.t." We maken een Plan" tussentijds kunnen 
worden afgerond en niet door voortijdige publicaties worden gefrustreerd. 



/ 3 INI COZ(2 

Overzicht onderwijsontwikkelingen anno 2013 in relatie tot o.a. 
huisvesting en krimp, als aanzet voor verdere gezamenlijke 
visieontwikkeling. 

Door het presidium is verzocht de raad in een raadsrotonde te informeren over feitelijke ontwikkeling 
met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen in onze gemeente als gevolg van de bevolkingsdaling, 
de rol en het beleid van schoolbesturen dienaangaande en de positie van de gemeente daarin. 

Dit sluit aan op de raadsrotonde van 15 december 2011 waar uitvoerig is stilgestaan bij de 
krimpgevolgen voor het onderwijs en de toezegging de raad periodiek over de ontwikkelingen te 
informeren. Onderwerpen die aan de orde zijn gesteld: 

• demografische krimp is een vaststaand feit 
• daling van het aantal leerlingen in Oude IJsselstreek rond de 20% de komende 15 jaar 
• gevolg sterk oplopende leegstand in schoolgebouwen, hoe daarmee omgaan 
• strikt formeel is het openhouden of sluiten van een school een keuze van het schoolbestuur 
• kwalitatief goed onderwijs gaat boven het openhouden van een school in iedere kern 
• onderwijs is wel/niet voorwaarde voor leefbaarheid 
• vlekkenplan Achterhoek breed: spreiding, bereikbaarheid, vervoer 
• van concurrentie naar samenwerking 
• zoek slimme combinaties met andere voorzieningen 
• brede scholen als fysiek gebouw in elke grote kern is losgelaten 

De ontwikkelingen rond krimp in het onderwijs staat op verschillende agenda's. Zowel op locaal als 
regionaal niveau. 

Locaal als onderdeel van: 
het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2010 
overleg met voorschoolse instellingen en schoolbesturen in het zgn. "Locaal Educatief 
Beraad". 

Regionaal vanuit: 
de kerngroep Krimp 
de agenda's PoHo-sociaal/ Atlas Achterhoek (Agenda 2020) 
initiatief door regionale schoolbesturen die elkaar opzoeken. 

Rollen en verantwoordelijkheden gemeente en instellingen. 
Uitgangspunt van het gemeentelijk onderwijsbeleid is om in een doorlopende opvoed- en leerlijn van 
0-23 jaar een zo breed mogelijk onderwijs aanbod te bieden in deze gemeente en eventueel in de 
regio. 

De (voorschoolse)instellingen en schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor goede zorg en 
onderwijs. De gemeente ondersteunt daarbij door middel van onderwijsachterstandenbeleid, 
programma's voor- en vroegschoolse educatie en participatie in Jeugdzorgstructuren. 

De gemeente heeft met betrekking tot het onderwijs een specifieke rol in de financiering van 
huisvesting, zowel de realisatie daarvan als het groot onderhoud. Deze wettelijke taak is uitgewerkt in 
de gemeentelijke "Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting" en het "Meerjaren 
onderhoudsplan". 
Er is en wetsontwerp in voorbereiding om het buitenonderhoud, naar voorbeeld van het voortgezet 
onderwijs, per 1-1-2015 door te decentraliseren naar de schoolbesturen. Dit zal gepaard gaan met 
een uitname uit het Gemeentefonds. Onbekend is of er nog een overgangsregeling voor de 
schoolbesturen komt. 
Doordecentralisatie groot onderhoud betekent bij leegstand nog meer financiële druk op de 
schoolbesturen. 
Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. 



Zorg en huisvesting van kinderopvang/buitenschoolse opvang is een verantwoordelijkheid van de 
betreffende organisaties. Door brede schoolontwikkeling en de toenemende leegstand in 
schoolgebouwen zien we op een aantal locaties afstemming in de vorm van medegebruik van 
gebouwen. 
Zo is er medegebruik door Buitenschoolse Opvang in de Plakkenberg, Op Koers en de Woelwaters. 
In de MFA's/Kindcentra De Rietborgh, Meeander en Ulft Noord zijn/worden onderwijs en 
kinderopvang/BSO samen in multifunctionele gebouwen ondergebracht. 

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2010 
Bij raadsbesluit van 10 januari 2010 is het Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. In 
het IHP is de behoefte aan onderwijscapaciteit voor de lange termijn beschreven. In het IHP is 
aangegeven dat het onderwijsveld in de komende jaren als gevolg van krimp geconfronteerd wordt 
met een structurele leerlingendaling. Gebaseerd op de leerlingen prognose zullen bij het gehele 
onderwijsveld de lumpsum inkomsten voor schoolorganisaties (bestemd voor onderwijsleerpakket / 
personeel en exploitatie) structureel teruglopen. 
Dit heeft consequenties voor de onderwijskwaliteit, omdat bij ongewijzigd beleid / ongewijzigde 
huisvesting, de inkomsten steeds meer uit de pas zullen lopen met de beheersuitgaven. 
Dit is voor zowel leerlingen/ ouders, schoolbesturen als gemeente een slechte ontwikkeling. 
Met betrekking tot het bij het IHP behorende uitvoeringsplan kan de volgende situatie worden 
geschetst. 

Prognoses: 
Zoals in de raadsrotonde van december 2011 aangegeven, blijven de leerlingenaantallen enorm 
achter bij de prognose. Deze dalen nog sneller als gevolg van het achterblijven van de bouwplannen. 
Aantal kinderen op 1 oktober 2012: 

naar leeftijdsgroep: 
* 0-3 jaar 1419 
* 4-7 jaar 1676 
* 8-11 jaar 2047 
aantal leerlingen basisonderwijs: prognose 3936; werkelijk 3640 (is prognoseniveau 2015) 
aantal leerlingen speciaal onderwijs 69 (niet in prognose verwerkt) 
aantal leerlingen voortgezet onderwijs; prognose 2301; werkelijk 2312. 
(daling aantal leerlingen zal in het voortgezet onderwijs de komende jaren inzetten). 

Capaciteit: 
Op teldatum 1 oktober bedraagt de leegstand van de gezamenlijke basisscholen 2155 m2. 
Dit is nog inclusief 363 m2 overcapaciteit van de Dobbelsteen en St Antonius. 
Een gedeelte van de leegstaande onderwijscapaciteit is op dit moment in medegebruik gegeven: 
- 1 lokaal van de De Drie Linden wordt gebruikt door het Almende College 
- een 2-tal groepen van de Dr. Bosschool zijn gehuisvest in de Plakkenberg. 
- de Micadogroep, extra groep voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit Terborg en Gaanderen, 
maakt één dag per week gebruik van ruimten in Dynamiek. 

Wat hebben we tot nu toe in de uitvoeringsperiode 2010-2012 gedaan? 
2010: krimpaanpassing gebouw Bontebrug gerealiseerd 
2010: ingebruikneming M F A Rietborgh, afstoting de Vlieger, St.Jorisschol en de Rietborghschool 
2010: noodlokalen De Woelwaters in gebruik als schoolbestuurkantoor bij Reflexis 
2011: ingebruikneming MFA Lichtenberg (voorschoolse voorzieningen + gymzaal) 
2012: onderzoek huisvesting Christoffelschool en de Hoeksteen gestart i.r.t. Centrumplan Gendringen 
2012: noodlokalen De Klimpaal in gebruik als schoolbestuurkantoor bij Essentius 
2013: voorjaar ingebruikneming kindcentrum Meeander, 

afstoting Maranathaschool en Kon. Wilhelminaschool 
2015: planning ingebruikneming kindcentrum Ulft Noord, 

afstoting De Dobbelsteen en St. Antoniusschool 

Besturen primair onderwijs. 
De schoolbesturen, behalve de Plakkenberg, hebben allen scholen in meerdere gemeenten in de 
Achterhoek. Zijn binnen eigen organisaties bezig met bewustwording en visieontwikkeling rond krimp 
en zoeken de onderlinge samenwerking daarin. Het beeld dat ieder voor zich (binnen de eigen 
denominatie) de schaalvergroting moet verkennen is aan het verdwijnen ten gunste van versterking 



van professionaliteit en kwaliteit. Te noemen valt het opgestarte samenwerkingsonderzoek door de 
schoolbesturen van de Accentscholengroep (p.c), Essentius (r.k), Reflexis (openbaar) en LIMA (r.k. 
Lichtenvoorde/Mariënvelde). 

Regionaal. 
Als uitvoering van de Achterhoek Agenda 2020 zijn door de regio Achterhoek en de Kerngroep Krimp 
Basisonderwijs interviews gehouden over het afnemende leerlingen aantal in de Achterhoek met de 
bovenschoolse directies en bestuursleden van grotere schoolbesturen. Thema daarbij de toekomstige 
omvang van de besturen en locaties. Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat minder dan 50 
leerlingen de kwaliteit in gevaar brengt, maar ook de ontwikkeling van het kind. Het besef van actie 
groeit. De gemeente Oude IJsselstreek wordt daarin als proactief meedenkend genoemd. Om de 
doelen te kunnen realiseren is er in de Achterhoek behoefte aan een procesbegeleider om de 
schoolbesturen en gemeenten bij dit proces te ondersteunen. 
In het kader van het Regiocontract is daartoe inmiddels door de Provincie een subsidie aanvraag 
gehonoreerd. 
De procesbegeleider zal schoolbesturen en gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid 
en worden aangesteld voor één tot twee dagen per week, gedurende twee tot drie jaar. 

Wetgeving met mogelijke gevolgen voor huisvesting/voorzieningen niveau. 
• Met ingang van 1 augustus 2013 zijn de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor een 

nieuw vijfjarig tijdvak vastgesteld. Omdat schoolbesturen scholen hebben in meerdere 
buurgemeenten zijn deze als volgt aangegeven: 
Oude IJsselstreek 76 

- Aalten 75 
- Montferland 82 
- Oost Gelre 75. 

Scholen onder deze opheffingsnorm kunnen onder bepaalde omstandigheden in stand 
worden gehouden op basis van de formule van de "gemiddelde schoolgrootte". 

• Invoering Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. 
Schoolbesturen moeten in overleg met gemeenten voor 1 mei 2014 een ondersteuningplan 
vaststellen voor de opvang van "zorgleerlingen". Nog niet bekend welke gevolgen dit heeft 
voor huisvesting en leerlingenvervoer. 

• Concept wetsvoorstel doordecentralisering groot onderhoud primair onderwijs per 
1-1-2015. 
Het ministerie komt met een 2-tal maatregelen. 
1)Per 1-1-2015 wordt de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en 
aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs overgeheveld van de gemeenten 
naar schoolbesturen. Dit gaat gepaard met een uitname uit het gemeentefonds van € 156 min. 
Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe regels er uit komen te zien en waarschijnlijk is er sprake 
van een "koude overdracht". 
2jDaarnaast is in het regeerakkoord opgenomen om € 256 min. uit het gemeentefonds te nemen 
en toe te voegen aan het huisvestingsbudget van de schoolbesturen, waardoor zij er jaarlijks 
ongeveer € 100,- per leerling bij krijgen. Dit naar aanleiding van een jarenlange discussie dat 
gemeenten minder uitgeven aan onderwijs dan er binnenkomt. 
Dat betekent voor Oude IJsselstreek met ingang van 2015 een verlaging van inkomsten van € 
824.000,- per jaar. Daartegenover staan besparing door het wegvallen van de jaarlijkse 
onderhoudsaanvragen. De gemeente is dan alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding en 
nieuwbouw van scholen. 

In de gemeente Oude IJsselstreek wordt in 2013 op basis van de meerjaren 
onderhoudsplanning een bedrag van € 179.000,- gedoteerd aan de "voorziening 
onderwijshuisvesting". 

• Kinderopvang. 
Kabinetsvoornemen om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang te optimaliseren wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de 
Wet Kinderopvang gebracht. 
Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken. 



Gemeenten, PO-raad en de brancheorganisaties voor kinderopvang en welzijn pleiten bij het 
kabinet voor een integratie van kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle 
kinderen. In de toekomst moet er een eind komen aan de versnippering in aanbod en 
financiering van voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. En zij willen doorpakken met het 
ontwikkelen van integrale arrangementen. In deze aanpak krijgen alle kinderen de 
ondersteuning die ze nodig hebben. Uitgangspunt is de doorgaande ontwikkelingslijn. Alle 
ingewikkelde kwaliteitseisen voor opvang, onderwijs en zorg worden op elkaar afgestemd. 
Ook wet- en regelgeving, financiering en bestuurlijke rolverdeling moet dusdanig worden 
ingericht dat lokale initiatieven mogelijk worden gemaakt en worden gekatalyseerd. 

Met Humanitas zijn hierover gesprekken gaande. 

"Van een gezamenlijke missie naar een gezamenlijke agenda". 
De uitdaging is om tot een gezamenlijke inhoudelijke agenda te komen, gebaseerd op een 
gezamenlijke visie op behoud van onderwijs in relatie tot toekomstige huisvestingswensen cq. 
behoefte. 
Eerste stappen hiertoe zijn gezet in de bestuursbijeenkomsten van 21 januari en 14 maart 2013 
waarin kennis is genomen van eikaars visie en ambitieniveau. Naar aanleiding daarvan zijn gemeente 
en schoolbesturen, onder leiding van de regionale procesbegeleider van de kerngroep Krimp (de heer 
Henkjan Kok) een gezamenlijke werkgroep gestart om te komen tot een plan van aanpak op 
gemeentelijk niveau, waarin een middel en lange termijn visie wordt geformuleerd per kern/school. 

De concept visie van de werkgroep treft u separaat als afzonderlijke bijlage aan. Deze zal in het 
besturenoverleg van 16 mei worden behandeld. 

Noot: 
Onderstaand een kort voorlopig overzicht per kern/school. Dit overzicht is een eerste, nog niet 
volledige, duiding vanuit huidige leerlingenaantallen en de actuele meerjaren 
onderhoudsplanning. Verder invulling/vertaling kan eerst worden gedaan als de toekomstvisie 
door gezamenlijke partijen wordt gedragen. Ook is de aangekondigde decentralisering van het 
buitenonderhoud naar de schoolbesturen hier nog als gemeentelijke bekostiging opgenomen. 
Dit overzicht is dan ook nog niet compleet en zeer vertrouwelijk. 

Stand per kern. 

Breedenbroek: Borckeshof . 
Bouwjaar 1929, renovatie in 1974 en uitgebreid in 2002 met een speellokaal. 
In kader van de regeling verbetering binnenklimaat zijn recentelijk luchtbehandelingsystemen 
aangebracht. 
Speellokaal is in (mede)gebruik van Kinderopvang Humanitas. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012:106. 
Huidige overcapaciteit gebouw 162 m2. 
Daling aantal leerlingen zet door naar ± 70 in 2020. 
Verwacht groot onderhoud voor gemeente volgens M O P in 2018 (terreinverharding, dakbedekkingen 
2020 ( kozijnen, ramen,deuren en dakbedekking). 
Voor schoolbestuur relatief duur gebouw in onderhoud, mede in relatie tot groeiende leegstand. 
Actie: 

Met schoolbestuur Essentius duurzame onderhoudsvisie ontwikkelen. 

Etten: Klimpaal. 
Bouwjaar 1969, renovatie in 2004, (2 noodlokalen 2002,inmiddels in gebruik als bestuurskantoor) 
In kader van de regeling verbetering binnenklimaat zijn recentelijk luchtbehandelingsystemen 
aangebracht. 
Aantal leerlingen 1-10-2012: 176. 
Huidige overcapaciteit gebouw 110 m2 
Daling aantal leerlingen overeenkomstig prognose naar ± 140 leerlingen in 2020 
Verwacht groot onderhoud voor gemeente volgens M O P in 2018 (dakbedekking) en 2020 
(terreinverharding). 



Woelwaters 
Bouwjaar 1984, verbouw in 2004. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 212, iets lager dan prognose doch ook hier zet daling door. 
Na herbestemming noodlokalen, hoofdgebouw op dit moment geen leegstand. 
Onderhoudstaat redelijk goed. 
Aandachtpunt groot onderhoud voor gemeente rond 2018 (met name terreinverharding). 
Actie: ? 

Varsselder; Pius X. 
Bouwjaar 1974, renovatie verbouw 2003. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 87,hetgeen flink lager is dan de prognose. 
Deze daling zet komende jaren door naar ± 55/60 leerlingen. 
Eerste groot onderhoud voor gemeente staat gepland in 2017 (dakbedekking + goten) en 2020 
(kozijnen, ramen en deuren). 
Actie; 
Schoolbestuur Essentius is gestart met de ontwikkeling van een toekomstvisie " We maken een p lan" . 

Varsseveld: 
Op Koers 
Bouwjaar 1975/76 en laatst verbouwd en uitgebreid in verband met fusie in 2007. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 368. Ligt boven de prognose. 
Gelet op geboorte cijfers Varsseveld en omgeving, zal hier ook daling optreden. 
De school huisvest teven B S O . Dit moment 40 m2 genormeerde leegstand. 
Voor de gemeente de komende jaren geen noemenswaardig groot onderhoud te verwachten. 
Actie: Geen. 

Kon. Wilhelminaschool/Maranathaschool: 
Beide scholen betrekken voorjaar 2013 als fusieschool Meeander de nieuwbouw aan de 
Hofskampstraat. Samen met kinderopvang/BSO Zonnekinderen. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 255 
Actie: Geen 

Westendorp: 
Knienenbult 
Bouwjaar 1978, interne verbouw en renovatie in 2007. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 52. Een afwijkende toename ten opzicht van de sterk dalende lijn van 
afgelopen jaren. Door wisselende instroom uit verdere regio is het maken van een prognose voor de 
Knienenbult moeilijk. 
De school heeft naast een noodlokaal in eigen beheer op dit moment geen leegstand. 
Met betrekking tot onderhoud is de laatste jaren relatief veel geïnvesteerd. 
Actie: 

Met Accent en Reflexis in overleg toekomst samenwerken/één school?! 

Leemvoortschool 
Bouwjaar 1989, noodlokaal 2000 en verbouw in 2007. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 55, is lager dan prognose aangeeft 
Op dit moment minimale leegstand. 
Voor de gemeente tot 2020 geen noemenswaardig onderhoud te verwachten. 
Actie: 
Met Accent en Reflexis in overleg toekomst samenwerken/één school?! 
Voortgezet Onderwijs: 
Isala, Bluemers en de Wesenthorst. 
Leerlingenprognoses laten zien dat de huidige leerlingenaantallen nog enkele jaren min of meer 
stabiel blijven. Vanaf 2020 zal er op de locaties sprake zijn van leegstand. 
Met de directie zijn gesprekken gaande over de toekomstvisie van met name het vmbo. 



Actie: 
Schoolbestuur Essentius ontwikkelt een onderwijskundige en bouwkundige visie. Op basis daarvan 
nadere afstemming. 

Gendringen; 
Christoffelschool: 
Bouwjaar 1966 met diverse verbouwingen daarna. Redelijk goede staat van onderhoud volgens M O P 
wel oplopende onderhoudskosten. Onderwijskundige voldoet het gebouw niet meer aan de eisen. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 304. Op dit moment nog geen leegstand 

De Hoeksteen. 
Bouwjaar 1968. Kent veel onderwijskundige tekortkomingen en oplopende onderhoudskosten. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 126. Op dit moment geen leegstand 
Daling van leerlingen in Gendringen zet gezien het aantal 0 t/m3 jarigen door. 
Actie: 
Scholen maken onderdeel uit van de visie ontwikkeling "Kern Gendringen" met intentie te komen tot 
gezamenlijke nieuwbouw. Oriënterend overleg met schoolbesturen Essentius en Accent is opgestart. 

Heel weg; Julianaschool (nevenvestiging Meeander Varsseveld) 
Schoolgebouw incl. gymzaaltje bouwjaar 1923 met uitbreidingen daarna. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 85. De laatste jaren groeiend t.o.v. de prognose en daarmee nog 
aantal jaren capaciteitskrapte. Ook hier zet de daling de komende jaren echter in. 
Relatief duur gebouw in onderhoud volgens M O P na 2015 en volgende jaren. 
Actie: 

Met schoolbestuur Accent duurzame onderhoudsvisie ontwikkelen. 

Meachelen: St. Martinus 
Bouwjaar 1970 met uitbreiding in 2000. Staat van onderhoud over het algemeen goed. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 109. 
Huidige overcapaciteit 32 m2 is te verwaarlozen. 
Gelet op aantal 0 t/m 3 jarigen lijkt het aantal leerlingen de komende jaren nog redelijk stabiel. 
Verwacht groot onderhoud voor de gemeente volgens M O P in 2017: vervanging dakbedekkingen. 
Actie: 
Op dit moment geen urgentie voor specifieke actie. 

Netterden: Walburgis 
Schoolgebouw + gymzaal bouwjaar 1920, nadien aantal keren gerenoveerd om aan 
onderwijskundige eisen te voldoen. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 47. 
Huidige overcapaciteit van 22 m2 op dit moment te verwaarlozen. 
Gelet op aantal 0 t/m 3 jarigen in Netterden lijkt een verdere daling de komende jaren tot ± 35 
leerlingen reëel. 
Verwacht groot onderhoud voor de gemeente in 2017 (dakbedekking). 
Voor schoolbestuur zal door daling leerlingenaantal en daarmee gepaard gaande terugloop van 
inkomsten een druk op de instandhouding worden. 
Actie: 
Schoolbestuur Essenties is gestart met de ontwikkeling met een toekomstvisie " We maken een plan". 
Op basis daarvan gezamenlijk beleid verder afstemmen. 

Silvolde: 
De Drie Linden 
Bouwjaar 1992; bruto vloeroppervlakte 746 m2 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 67. Is lager dan prognose doch door de jaren redelijk stabiel. 
Overcapaciteit 209 m2; 1 lokaal is dit schooljaar verhuurd aan het Almende College. 
Silvolde als geheel laat de komende jaren sterke daling van het aantal kinderen zien. 
Staat van onderhoud goed. Voor de gemeente tot 2018 geen noemenswaardige kosten in M O P 
opgenomen. 

Plakkenberg 



School + gymzaal. Bouwjaar 1982 met diverse verbouwingen daarna, laatste in 2009. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 364. Is flink lager dan prognose en daling zet door. 
Ruime overcapaciteit van ± 600 m2 op dit moment, deels in gebruik bij 2 groepen van de Dr. 
Bosschool en B S O . 
Onderhoudsniveau onderwijsgebouw goed. Groot onderhoud voor gemeente volgens M O P gepland 
rond 2017 voor zowel school + gymzaal (dakbedekking). Het schoolbestuur staat voor een ingrijpende 
renovatie van de gymzaal. 

Dr. Bosschool 
Bouwjaar 1936. Voormalige dependance Plakkenberg en na aanpassing vanaf 2009 in gebruik bij de 
Dr. Bosschool/Kentalisgroep. Huidige verhuurtermijn loopt tot 1 augustus 2014. 
Gebouw is een zgn. "eigendomschool" en een gemeentelijk monument. 
Aantal leerlingen 1-10-2012 : 60, waarvan 2 groepen ondergebracht in de Plakkenberg. 
Dr. Bosschool en de Plakkenberg zijn recent een inhoudelijk samenwerkingsverband aangegaan. 

Actie: 
In afstemming met Plakkenberg, Reflexis en Dr. Bosschool huisvestingsconcept ontwikkelen voor de 
gezamenlijk scholen in Silvolde. 

Bontebrug 
Oorspronkelijk bouwdelen jaren 1970; ingrijpend verbouwd 2010. 
Aantal leerlingen 1-10-2012:101, daarmee nog iets boven de prognose. 
School kent met name door de grote gemeenschapsruimte/speelhal wel overcapaciteit van 258 m2. 
Groot onderhoud voor gemeente dakbedekking in 2016. 
Actie: ? 

S/'nderen:Weqwiizer 
Bouwjaar 1956, laatste verbouw en renovatie 2007. 
Nevenvestiging van Op Koers. Aantal leerlingen 1-10-2012: 51 
School heeft geen leegstand. Aantal leerlingen lijkt gelet op aantal 0 t/m 3 jarigen eerste jaren redelijk 
stabiel te blijven. 
Eerste jaren geen noemenswaardig onderhoud verwacht. 
Actie: Geen. 

Terborg: Dynamiek 
De school is vanaf augustus 2010 gehuisvest in het kulturhus de Rietborgh. 
Aantal leerlingen per 1-10-2012: 346. Lijkt gelet op aantal 0 t/m 3 jarigen in Terborg de komende 4 
schooljaren stabiel te blijven. 
School heeft wel genormeerde leegstand van ± 200 m2, waarvan schooljaar 2012/2013 deels 
onderverhuurd. 
Actie: 
Ruimtegebruik school-kulturhus is verantwoordelijkheid schoolbestuur in afstemming met Stichting 
Beheer Rietborgh. 

Ulft: 
Dobbelsteen/St Antoniusschool: 
Voorgenomen gezamenlijke nieuwbouw kindcentrum Ulft-Noord met voorschoolse voorziening en 
B S O met Humanitas. Huidig aantal leerlingen per 1-10-2012: 434. 
Uitgangspunt capaciteit nieuwbouw gaat uit van 400 leerlingen. 

Mariaschool: 
Bouwjaar 1968 en uitgebreid in 2002. In kader van de regeling verbetering binnenklimaat zijn 
recentelijk luchtbehandelingsystemen aangebracht. 
Aantal leerlingen per 1-1-2012: 295, hetgeen flink lager is dan oorspronkelijke prognose. 
Daling zet gelet op geboorteaantallen in Ulft naar verwachting door. 
Huidige leegstand 186 m2. 
Staat van onderhoud goed. Groot onderhoud gemeente in 2018 (terrein, riolering)en 2022 
(dakbedekking) 
Actie: ? 
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1. Achtergrond en visie 
1a. Achtergrond 
Een groot deel van het Nederlandse onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een 
dalend aantal leerlingen. Dit geldt ook in de gemeente Oude IJsselstreek, waar het 
leerlingenaantal in het primair onderwijs van 3693 in 2012 naar 2986 zal dalen (Bron 
scenariomodel met gecorrigeerde cijfers in 2016 n.a.v. het overleg van de werkgroep d.d. 4 
april 2013). Met deze cijfers is sprake van een krimp van 19,14% in 4 jaar. Deze forse daling 
zal zich na 2016 op basis van de prognose basisgeneratie in een gematigder vorm voortzetten: 
2012: 5412, 2016: 4646, 2020: 4218, 2022: 4080 en 2025: 4075 (Bron: Scenariomodel). Ten 
aanzien van deze cijfers zi jn twee opmerkingen op z 'n plaats: 

Naarmate de prognose verder af staat van de feitel i jke situatie, neemt de 
afwijkingsfactor toe; 
Naar verwachting zullen de cijfers van de versie 2013 een negatieve bijstelling 
noodzakelijk maken ten opzichte van de versie 2012 omdat in de opstelling van 2013 
de consequenties van de vertraging in het woningbouwprogramma in de Achterhoek 
verwerkt zullen worden. 

De gevolgen van deze 'kr imp' zi jn niet alleen voelbaar in het onderwijs, ook welzijnsinstelling 
(denk aan voor-en naschoolse opvang en de verenigingen in sport en cultuur) zullen met de 
gevolgen geconfronteerd worden. Gekoppeld aan het doorvoeren van door de Rijksoverheid 
opgelegde bezuinigingen aan gemeenten zullen de gevolgen van deze krimp zichtbaar worden 
in de leefbaarheid van de dorpen en kernen, de werkgelegenheid, de gebouwensituatie en de 
bereikbaarheid van de verschillende voorzieningen. De exploitatie van deze voorzieningen 
komt onder grote druk te staan en de gevolgen voor de financiële huishouding voor de 
besturen en de gemeente zullen ingrijpend zijn. 

Onderwijsinhoudelijk zullen leerkrachten geconfronteerd worden met situaties waarmee men 
tot nu toe geen ervaring heeft opgedaan. Een voorbeeld daarvan is het werken in een 'dr ie ' 
combinatieklas, waarvan uit onderzoek bli jkt dat de kwaliteit van de opbrengsten van het 
onderwijs dat wordt gegeven onder druk komt te staan (Bron: Marzano - 'Wat werkt op 
school'). Daarnaast neemt op kleine scholen de werkdruk onevenredig toe. 

De leerlingendaling in het primair onderwijs zet zich de komende jaren ook door naar het 
voortgezet onderwijs. Deze terugloop loopt parallel met een stapsgewijze verandering in het 
keuzepatroon onder leerlingen. 
Er wordt minder gekozen voor een beroeps-oriënterende opleiding en meer voor algemeen 
vormend onderwijs. Dit zet naar verwachting met name het vmbo de komende jaren onder 
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druk. Zowel onderwijskundig als bedrijfsmatig. 

Er ontstaat leegstand en opleidingen dreigen uit de regio te verdwijnen. Onderwijs 
ontwikkelingen vragen om een andere leeromgeving,waar de huidige deels verouderde 
gebouwen van de Wesenthorst en de Past. Bluemers niet voor zijn toegerust. Met het 
schoolbestuur zi jn hierover eerste oriënterende gesprekken geopend. 

1b. Visie 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft in 2013, in het licht van de demografische krimp en in 
samenspraak met de besturen in het Primair- en Voortgezet Onderwijs, de volgende 
uitgangspunten geformuleerd (visie): 

- Krimp is een feit. Het opvangen van de gevolgen van de krimp moet worden 
gerealiseerd middels een integrale aanpak (met de andere maatschappelijke 
partners), waarbij de aanpak per kern kan verschillen. Bij de aanpak van de krimp 
richt men zich men zich in eerste instantie op de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar, 
omdat in die leeftijdsgroep de krimp zich al nadrukkelijk manifesteert. Daar waar 
zich mogelijkheden voordoen om die leeftijdsgrens verantwoord op te rekken, zal 
dat worden onderzocht. Deze visie moet door zowel de gemeente als de 
maatschappelijke partners worden door vertaald in de benodigde beleidswijzigingen 
en -plannen voor de langere termijn. Onderwijs en verenigingen die actief zijn in de 
sport en cultuur zullen samen moeten werken aan duurzame oplossingen. 

- Kwaliteit van onderwijs gaat boven de aanwezigheid van een school in iedere kern 
- Kwaliteit gaat boven denominatie 
- Daar waar mogelijk en verantwoord wordt basale diversiteit en pluriformiteit 

nagestreefd 

1c. Effecten van de geformuleerde visie 
Vanuit deze visie moeten de volgende effecten worden nagestreefd: 

- Het voor korte- en lange termijn waarborgen van de bereikbaarheid van onderwijs en 
andere functionaliteiten voor al le burgers in de gemeente Oude IJsselstreek; 

- Gerichte (financiële-) investeringen vanuit integrale beleidsbenadering in plaats van 
doelgroepenbeleid 

- Middelen die ten gevolge van de te verwachten herschikking van scholen vrijvallen 
blijven beschikbaar voor kwaliteit verbeterende maatregelen voor de huisvesting op 
middellange termijn 

- Binnen de gemeente Oude IJsselstreek is een pluriform onderwijsaanbod aanwezig 
- Bij het realiseren van toekomstige onderwijsvoorziening wordt standaard de 

aanvullende mogelijkheden onderzocht voor de 0 tot 4 jarigen 

1d. Veiligheid en bereikbaarheid 
Bij de uitwerking van de visie en de beoogde effecten daarvan moet specifiek aandacht 
worden gegeven aan de veiligheid van de schoolroutes die kinderen en ouders moeten 
afleggen om de meest nabij gelegen school te bereiken. Een straal van 3 kilometer rond de 
school wordt gehanteerd als voldoende bereikbaar voor ouders en kinderen (zie rapport 
Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen" pag. 21 e.v.). Nog nadrukkelijker moet deze 
schoolroute beoordeeld worden op kind veil igheid. Indien het noodzakelijk is om voor het 
realiseren van een veilige schoolroute de provincie erbij te betrekken, trekken gemeente en 
schoolbesturen gezamenlijk op. 

2. Werkwijze 
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In het voorjaar van 2013 hebben werkbijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers 
van de gemeente en de schoolbesturen PO en VO. Deze werkbijeenkomsten komen voort uit 
de speciale LEA-vergadering die op 14 maart 2013 is belegd over het thema 'kr imp'. Vanuit 
deze LEA-vergadering is de doelstelling geformuleerd dat voor de zomervakantie van 2013 
gemeente en schoolbesturen PO en VO een gezamenlijke visie hebben geformuleerd voor de 
aanpak van de gevolgen van de krimp in het onderwijs. 
Ervaringen in de aanpak van de krimpproblematiek in delen van ons land die hier al in een 
eerder stadium mee zijn geconfronteerd hebben opgeleverd dat oplossingen daar uitsluitend 
middels een integrale aanpak te realiseren z i jn. Concurrentie tussen scholen en instellingen 
leidt slechts tot kapitaalsvernietiging van middelen en energie, zonder duurzaam resultaat. 
Samenwerking en Kwaliteit vormen de kernwoorden van de beoogde aanpak, zo ook in de 
gemeente Oude IJsselstreek. Met die opdracht is de werkgroep aan de slag gegaan. 
Na de vaststelling van de visie heeft de werkgroep zich gericht op het in beeld brengen van 
de kwantitatieve en de kwalitatieve gevolgen van deze ontwikkeling. Vervolgens wordt door 
de werkgroep een vlekkenplan uitgewerkt voor de gemeente Oude IJsselstreek, dat inzicht 
geeft in de meer kwantitatieve aspecten zoals prognoses leerlingenaantal, benodigde m 2 en 
de geografische spreiding. 

3. Tijdpad 
De resultaten van het overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente moet leiden tot het 
vaststellen van dit document. Concreet zal dit moeten leiden tot ondertekening van dit 
document voor 1 augustus 2013. Om dit te kunnen realiseren is het volgende tijdpad 
opgesteld: 

14 maart 2013: LEA-vergadering over het thema 'Kr imp' 
4 april 2013: 1 e vergadering werkgroep 

17 april 2013: 2 e vergadering werkgroep 
16 mei 2013: Vervolgvergadering LEA over het thema 'Kr imp' incl . vaststelling 
visienotitie 
13/20 juni 2013: Presentatie gemeenschappelijke visie in Raadsrotonde 

- Voor 1 september 2013: Vaststelling Vlekkenplan 
Voor 15 september: Ondertekening van Visiedocument inclusief Vlekkenplan door al le 
schoolbesturen en het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek. 

4. Uitgangspunten 
De werkgroep beperkt zich tot het formuleren van uitgangspunten voor het beleid ten 
aanzien van de huisvesting van het onderwijs, waarbij men zich laat leiden door de 
visie zoals beschreven onder 1. Alvorens de kwalitatieve uitgangspunten te 
formuleren, volgt eerst een korte opsomming van de 'opdrachten' waaraan het 
primair onderwijs de komende jaren moet voldoen. 

4a. Opdracht voor het onderwijs 

1. Invoering Passend Onderwijs/Inclusief Onderwijs: 
De regiegroep Passend Onderwijs hanteert de volgende definit ie: Passend 
Onderwijs is een organisatorische en/o f onderwijskundige setting 
(lokaal/regionaal), waarbij gezamenlijke schoolbesturen hun onderwijsbeleid 
zo hebben ingericht dat er voor al le leerlingen in die lokale/regionale situatie een 
passend onderwijsarrangement is. 

2. Ambities Bestuursakkoord met uitwerking in Scholen aan Zet: 
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Onderwijskwaliteit 

• Voorkomen dat zwakke scholen ontstaan 
• Opbrengstgericht werken met nadruk op de vakken taal en rekenen; in 2015 

werkt 60% van de basisscholen opbrengstgericht 
• Al le schoolbesturen voor basisonderwijs formuleren in 2015 meetbare doelen 

voor het beoordelen van leerprestaties 
• In 2015 heeft 90% van de basisscholen een uitdagend aanbod voor cognitief 

talentvolle en hoogbegaafde leerlingen 
• In 2015 betrekt 60% van de scholen ouders actief bij de ontwikkeling en 

leerprestaties van hun kinderen 

Vroegschoolse educatie 

• Al le scholen die extra geld krijgen om onderwijsachterstanden weg te werken 
(gewichtenscholen), brengen in 2015 opbrengsten vroegschoolse educatie in 
beeld. 

• OCW brengt scholen en schoolbesturen in positie door het stimuleren van 
experimenten gericht op startgroepen voor peuters in het onderwijs, (ps. het 
ministerie noemt het pilots) 

• De PO raad stimuleert scholen om: 
- Voldoende aanbod vroegschoolse educatie met gecertif iceerde leraren te 
realiseren 
- Te werken aan de verbeterpunten uit de bestandsopname W E van de 
Inspectie van het Onderwijs 
- In overleg met de gemeenten samen te werken aan de bestrijding van 
onderwijsachterstanden 

3. Rapport Onderwijsraad 
De raad vindt dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet z i jn , ook in 
dunbevolkte gebieden. Al le kinderen hebben immers recht op goed onderwijs. 
Een toename van het aantal kleine scholen als gevolg van de dalende 
leerlingenaantallen zet druk op de kwaliteit en de kosten van het onderwijs. Op 
termijn is dat onhoudbaar. Kleine scholen zijn vaker zwak en kunnen moeil i jker 
de rol van sociale ontmoetingsplaats voor leeftijdsgenoten waarmaken. Daarom 
adviseert de raad om het aantal kleine scholen te beperken. Ook met minder 
scholen is de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen in Nederland te garanderen. 
Op redeli jke afstand moeten ouders en leerlingen ten minste uit een openbare en 
een bijzondere school kunnen kiezen. 

Bovenstaande aspecten zijn samengevat in de volgende kwadrant: 

Onderwijs 
Inspectie 
Passend Onderwijs 
Schoolgrootte 

Personeel 
Leeftijdsopbouw 

Competenties/kwaliteiten 
Teamgrootte 

Onderwijs 
Inspectie 
Passend Onderwijs 
Schoolgrootte Kwaliteit van 

onderwijs 

Personeel 
Leeftijdsopbouw 

Competenties/kwaliteiten 
Teamgrootte 

Betaalbaarheid 
Personeel 
Materieel 
Bereikbaarheid 

Kwaliteit van 
onderwijs Innovatie 

Investeren in kwaliteit 
MFA's/ IKC's 

Onderwijsontwikkeling 

Betaalbaarheid 
Personeel 
Materieel 
Bereikbaarheid 

Innovatie 
Investeren in kwaliteit 

MFA's/ IKC's 
Onderwijsontwikkeling 
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Om bovenstaande kwaliteit te kunnen leveren, is een school met 4 gecombineerde 
groepen een minimale basis (zie rapport 'Onderwijs ons goed' RPCZ in opdracht van 
PPOZ d.d. 22-10-2010). Scholen die aan dit criterium niet voldoen moeten door extra 
inspanning in staat gesteld worden om aan de vier kwaliteitscriteria te kunnen 
voldoen. 

5. De Kwalitatieve uitgangspunten 
De krimp zal onherroepelijk leiden tot het beoordelen van de levensvatbaarheid van de 
scholen op middellange termijn. Bij deze beoordeling gelden de volgende kwalitatieve 
uitgangspunten: Kwaliteit (van het onderwijs), bereikbaarheid, identiteit, 
kleinschaligheid kernwoorden. Vanuit een lange termijn: Financieel beleid. 

Uitgewerkt zien de uitgangspunten er als volgt uit: 
I. Kwaliteit: School- bestuursnorm alsmede inspectienormen. 

- Diversiteit in onderwijsconcepten is wenselijk 
- Diversiteit in ondersteuning van onderwijsbehoeften van leerling 

II. Bereikbaarheid: o.a. bereikbaarheid voor kinderen-ouders. 
- Een straal van 3 km rond de school wordt gehanteerd als voldoende 
bereikbaar voor ouders en kinderen. Dit gekoppeld aan de huidige of te 
ontwikkelen infrastructuur (zie rapport Onderwijsraad "Grenzen aan kleine 
scholen"). 

III. Levensbeschouwelijke identiteit: Denominaties kunnen bli jven, maar zi jn geen op 
zichzelf staand doel. 

IV. Kleinschaligheid: Binnen het uitgangspunt van maatwerk wordt een ondergrens in 
leerlingenaantal vastgesteld. 
- Discussie vindt plaats binnen de scholen en besturen vanuit een integrale 
benadering d.w.z. onderwijskwaliteit en economisch perspectief. 

V. Financieel beleid: Afstemming tussen middelen gemeente en onderwijsbesturen. 
Een derde geldstroom kan worden onderzocht door besturen. Er zi jn 
mogelijk private lange termijn investeerders (bv pensioenfonds) die 
interesse hebben. 

6. Uitwerking middels vlekkenplan 
Aan de hand van de meest recente prognoses, de beschikbare huisvestingsgegevens vanuit 
de gemeente Oude IJsselstreek en overzichtskaart zoals deze eerder door de gemeente 
Oude IJsselstreek is opgesteld, heeft de werkgroep zich met behulp van bovenstaande 
uitgangspunten gebogen over de toekomstbestendigheid van de scholen binnen de 
gemeente. De werkgroep heeft hierbij de ordening per kern gehanteerd. Onder 
'beoordeling' staan de conclusies per school genoemd. 

Naam kern Naam School Beoordeling 
Breedenbroek De Borckeshof Voldoet (nog) wel aan de gestelde 

uitgangspunten, maar de toekomst van deze 
school zal bekeken moeten worden in samenhang 
met die van de Liboriusschool en De Wegwijzer. 

Etten De Klimpaal Voldoet aan de gestelde cri teria. Vanuit de 
samenleving worden stappen genomen om breder 
naar de kwaliteit van alle voorzieningen in het 
dorp te kijken vanuit het perspectief van de 
krimp. 

Gendringen De Hoeksteen Zal in 2015 toegroeien naar één dorpsschool met 
de Christoffelschool. 
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Gendringen Christoffelschool Zal in 2015 toegroeien naar één dorpsschool met 
De Hoeksteen. 

Heelweg Maranatha/Meander Deze school is een nevenvestiging van de school in 
Varsseveld. De school lijkt toekomst te hebben, 
omdat het een groot gebied bestrijkt. Kwalitatief 
is deze school gekoppeld aan de hoofdvestiging. 

Megchelen St. Martinus Voldoet aan de gestelde uitgangspunten. 
Netterden De Walburgis Voldoet niet aan de gestelde uitgangspunten. Op 

korte termijn moet een initiatief genomen 
worden tot het uitvoeren van een onderzoek naar 
de mogelijkheden om samen met een school in 
nabije omgeving te komen tot een duurzaam 
onderwijsaanbod in het grensgebied. De ouders 
moeten nadrukkelijk betrokken worden bij dit 
onderzoek. (Aandachtgebied) 

Süvolde De Plakkenberg De locatie van De Plakkenberg wordt bij voorkeur 
de plaats waar in de toekomst het totale 
basisonderwijs van Silvolde gevestigd zal z i jn. 
Onderzocht moet worden of hierbij sprake zal zi jn 
van een aanbod door de huidige drie aanbieders: 
De Plakkenberg, de Drie Linden en de dr. P.C.M 
Bosschool of dat een verregaande integratie/fusie 
wenseli jk/realiseerbaar is. (Aandachtsgebied) 

Silvolde De Drie Linden Zie De Plakkenberg 
Sinderen De Wegwijzer De prognoses geven de komende jaren nog een 

constant leerlingenaantal van circa 50 leerlingen. 
Het bestuur hanteert een minimale schoolomvang 
van 40 leerlingen. Mocht de school daar onder 
komen, zal de school gesloten moeten worden. 
(Aandachtsgebied) 

Terborg Dynamiek Voldoet aan de gestelde uitgangspunten. 
Ulft Mariaschool Voldoet aan de uitgangspunten maar in de 

toekomst zal voor heel Ulft-Zuid gekeken moeten 
worden in samenhang met De Woelwaters. 

Ulft De Woelwaters Voldoet aan de uitgangspunten maar in de 
toekomst zal voor heel Ulft-Zuid gekeken moeten 
worden in samenhang met Mariaschool. 

Ulft De Dobbelsteen Voldoet aan de uitgangspunten 
Ulft St. Antoniusschool Voldoet aan de uitgangspunten 
Ulft Bontebrugschool Kan met 80 leerlingen op termijn aan de gestelde 

kwaliteitsuitgangspunten voldoen, waarbij 
meegenomen moet worden dat het één van de 
weinige PC-scholen is in dit gebied. 

Varsselder Pius X Daalt in 2016 naar 63 leerlingen en voldoet niet 
aan de gestelde uitgangspunten. Bij de 
ontwikkeling van mogelijke alternatieven zal met 
de gemeente en mogelijk de provincie 
samengewerkt moeten worden betrekking tot de 
verkeersveiligheid.(aandachtsgebied) 

Varsseveld Op Koers De school voldoet ruimschoots aan de geslede 
uitgangspunten 

Varsseveld Wilhelminaschool/ 
De Meeander 

Voldoen als De Meander aan de gestelde 
uitgangspunten 

Westendorp De Knienenbult Voldoet niet aan de gestelde uitgangspunten. 
Leerlingenaantal gaat richting ondergrens van 40 
leerlingen en zou dan gesloten moeten worden. 
Onderzocht moet worden of middels een 
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samenvoeging met De Leemvoort een duurzame 
onderwijsvoorziening voor Westendorp gecreëerd 
kan worden. Indien niet mogetijk moeten met 
belanghebbenden de alternatieven onderzocht 
worden. (Aandachtsgebied) 

Westendorp Leemvoort Voldoet niet aan de gestelde uitgangspunten. 
Leerlingenaantal gaat richting ondergrens van 40 
leerlingen en zou dan gesloten moeten worden. 
Onderzocht moet worden of middels een 
samenvoeging met de Knienenbult een duurzame 
onderwijsvoorziening voor Westendorp gecreëerd 
kan worden. Indien niet mogelijk moeten met 
belanghebbenden de alternatieven onderzocht 
worden. (Aandachtsgebied) 

Bovenstaande gegevens (Vlekkenplan) vormen de basis voor de toekomstige aanpassing van 
het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Oude IJsselstreek. Hierin moeten ook 
voorzieningen betrokken worden voor 0 - 4 jarigen. Het geheel moet opleveren dat voor de 
gemeente Oude IJsselstreek tot in middellange termijn kwalitatief goede 
onderwijsvoorzieningen beschikbaar zi jn die voldoen aan de genoemde kwaliteitscriteria. 

Ondertekening, 

Namens de gemeente Oude IJsselstreek, wethouder 
Namens het bestuur van stichting Accent, 
Namens het bestuur van de Katholieke Stichting Basisonderwijs Silvolde, 
Namens het bestuur van Stichting Essentius, 
Namens het bestuur van Stichting PR08, 
Namens het bestuur van Reflexis, 
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