Aan: leden van de gemeenteraad West Betuwe
=======================================================================
Geachte burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad,
Dank voor de mogelijkheid om te spreken over leefbaarheid en onderwijs in Est. (en andere kleine
dorpen). Ik heb naar aanleiding van vragen op mijn pleidooi, beloofd om de prognoses voor
leerlingenaantallen voor scholen in West Betuwe, via de griffie, aan u te zenden
In de bijlagen vindt u een aantal gegevens:
 De “blauwe grafiekjes” in pdf-vorm, zijn afkomstig uit Parnassis. (intern
schoolmonitoringsysteem van Fluvium). Ik kan de kwaliteit van de grafiekjes niet beter
maken. Daarvoor moet Fluvium zelf inloggen op Parnassis.
 De zogenaamde DUO gegevens, die openbaar zijn, op de site van Dienst Uitvoering
Onderwijs van het ministerie van OCW.; (in de bijgesloten excel-sheetjes heb ik een extractie
gemaakt uit de grote database die u vindt in bijgesloten
links);. (https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/bosbo/prog-7.jsp) en (https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/) Zie tevens een korte
toelichting hieronder.




Onderstaand ook een reactie van Pronexus. Op aanraden van interim directie heeft de MR
van OBS Est prognosebureau Pronexus, om hun mening gevraagd. Het antwoord van
Pronexus vind u onderaan de mail. (stabiel leerlingaantal op 30- 35 leerlingen exclusief
woningbouw)
Antwoord op de vraag van CDA Raadslid “mevrouw …?”: In deze prognoses zijn de mogelijke
leerlingen van de Plantage niet meegenomen; Het zou dus kunnen zijn dat er wel mensen
vanuit de Plantage hun kinderen op school in Est zouden willen doen. Dat zou een positieve
uitwerking kunnen hebben op de prognoses. In de prognoses zijn wel een aantal postcodes
gebied opgenomen die buiten het dorp zelf vallen. We gaan ervan uit dat wel een deel van de
kinderen uit de “buitengebieden” rondom Est naar de school in Est zullen komen. Een reëel
scenario als je kijkt naar het huidige leerling opbouw. Er zitten nu ook veel kinderen van buiten
de bebouwde kom op school in Est.

Ik vertrouw erop dat de gegevens bijdragen bij de uitvoering van het coalitieakkoord, en u van dienst
kunnen zijn wanneer het voortbestaan van kleine scholen in de gemeente West Betuwe ter discussie
komt.
Mocht u nadere toelichting willen, of eens met wat leden van uw politieke partij verder van gedachten
willen wisselen over het voortbestaan van OBS Est of andere scholen in West Betuwe staan we
uiteraard tot uw beschikking.
Vriendelijke groet,
Inwoner ….

====================================================================
Toelichting bij de excel-sheets…
Bijgaand een overzicht van:
- leerlingen op de basisschool Est, per leeftijd, vanaf 1 oktober 2015 t/m oktober 2019.
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- Leerlingen gemeente West Betuwe per 1-10-2019 op leeftijd
- Leerlingen West Betuwe gesorteerd op schoolbestuur
- Prognose Ministerie gebaseerd op teldatum 01-10-2018
Het aantal leerlingen op de Est-school is de laatste jaren achteruit gelopen.
De prognose voor 01-10-2019 is niet gehaald, voorspelling was 45, uiteindelijk waren er op 1 oktober 39.
Kijken we naar de langere termijn, dan gloort perspectief: in 2038 maar liefst 109 leerlingen.
=========================================================================
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