Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 23-01-2020

Onderwerp

: Voornemen opheffen OBS De Drie Linden te Silvolde

Voorgestelde beslissing
-

Kennisnemen van het voorgenomen besluit van Reflexis Openbaar Onderwijs om OBS De Drie
Linden te Silvolde op te heffen
Instemmen met het opheffen van OBS De Drie Linden te Silvolde

Aanleiding
Als gevolg van structureel lage leerlingaantallen is het bestuur van Reflexis Openbaar Onderwijs
voornemens OBS De Drie Linden te Silvolde te sluiten. Reflexis geeft aan dat de noodzakelijke
pedagogische, didactische en organisatorische kwaliteit bij deze aantallen niet meer gegarandeerd kan
worden. Het voornemen is begin november 2019 door het bestuur van Reflexis met alle belanghebbenden
gedeeld.
Door het ontbreken van toekomstperspectief van OBS De Drie Linden, de aanwezigheid van een volwaardig
basisonderwijs aanbod in Silvolde (RKBS De Plakkenberg) en de nodige openbare basisscholen binnen de
gemeente binnen 10 kilometer adviseert het college de raad om in te stemmen met de sluiting van OBS De
Drie Linden. Daarbij adviseert het college de gemeenteraad om geen gebruik te maken van het formele
recht om het bestuur van deze openbare school weer op zich te nemen.
Wat wordt met beslissing bereikt
- De effectuering van het voorgenomen besluit conform de WPO van het bestuur van Reflexis
Openbaar Onderwijs om OBS De Drie Linden per 1 augustus 2020 te sluiten.(argument 1)
- Kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd (argument 2)
- Duidelijkheid geven richting ouders/verzorgers van leerlingen van deze school ten aanzien van de
toekomst, zodat zij op basis daarvan een nieuwe passende plek kunnen gaan zoeken voor hun
kinderen. (argument 3)

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1. Het gegeven dat de noodzakelijke pedagogische, didactische en organisatorische kwaliteit bij de
lage leerlingaantallen op de OBS De Drie Linden niet meer gegarandeerd kan worden
2. In de directe nabijheid van deze school is in Silvolde een volwaardig basisonderwijsaanbod
aanwezig (De Plakkenberg) en is daarnaast voldoende openbaar onderwijs beschikbaar binnen een
straal van 10 kilometer
3. Het college niet twijfelt aan de inhoudelijke overwegingen van het huidig bestuur. Het college ziet
daarmee ook geen aanleiding om als gemeente het bestuur van deze school over te nemen en het
toekomstperspectief hiermee te wijzigen.

Kanttekeningen
Om het openbaar basisonderwijs in Silvolde te behouden heeft Reflexis RKBS De Plakkenberg formeel
gevraagd of zij willen meewerken aan een fusie om via een samenwerkingsschool het Openbaar onderwijs
te behouden voor Silvolde. Het bestuur van De Plakkenberg heeft aangegeven niet voor deze optie te
kiezen, waardoor de optie tot opheffen voor het bestuur van Reflexis als enige optie resteert.

Kosten, baten, dekking
- De voorgenomen sluiting van OBS De Drie Linden per 1 augustus 2020 betekent dat op die datum
het pand van dit schoolgebouw zal worden overgedragen aan de gemeente Oude IJsselstreek.
- Voor de uitvoering van dit besluit is geen budget noodzakelijk.
Uitvoering
Planning


Voor 1 januari 2020 het voornemen tot sluiting melden bij de raad



Voor 1 februari 2020 de raad verzoeken hiermee in te stemmen



Na besluitvorming gemeenteraad het bestuur van Reflexis hierover voor 1 februari 2020 informeren,
zodat zij uitvoering kunnen geven aan het besluit



Indien de gemeenteraad de voorgestelde beslissing volgt, zal OBS De Drie Linden per 1 augustus
2020 gesloten worden en zal op die datum het schoolgebouw overgedragen worden aan de
gemeente Oude IJsselstreek



Vanaf 1 augustus 2020 zal de gemeente het gebouw in beheer nemen en de noodzakelijke
instandhoudingsmaatregelen nemen
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