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Raadsvragen

De CDA fractie heeft de volgende raadsvragen aan ons college gesteld:
1. In Est gaan 41 kinderen naar school. Er is echter geen groei. Fluvium zou de school het liefst
sluiten. Bent u bekend met dit probleem?
2. Bent / wilt u in gesprek met ouders / school?
3. Ouders proberen leerlingen te werven bij nieuwbouw Plantage. Kunnen wij als gemeente op
enige manier faciliteren?

Beantwoording vragen
1. Ja, ons college is bekend met deze situatie. De bestuursvoorzitter van Fluvium heeft de
wethouder al eerder op de hoogte gesteld. Bij het kennismakingsbezoek van de wethouder
begin dit jaar heeft ook de voormalige locatieleider van OBS Est al zijn zorgen geuit over het
open blijven van de school. De medezeggenschapsraad van OBS Est zou de school het liefst
niet willen sluiten, maar open willen houden. Door het blijvend gering aantal leerlingen is het
onderwijskundig niet meer verantwoord om de kinderen les te geven. Het schoolbestuur heeft
alle opties onderzocht om de school open te kunnen houden, maar ziet onder de huidige
omstandigheden geen mogelijkheden meer om de school open te houden. Hierbij merken wij
op dat het openhouden of sluiten van een school een bevoegdheid is van het schoolbestuur
zelf (Stichting Fluvium) en niet van de gemeente.
2. Ja, wij zijn in gesprek met een vertegenwoordiging van de ouders.

3. Ouders hebben zelf de vrijheid om voor een school te kiezen en of leerlingen voor een school
te werven (vrijheid van onderwijs). Wij mogen als gemeente ouders niet bewegen de keuze te
maken voor een bepaalde school omdat deze school bijvoorbeeld in de gevarenzone zit. Als
straks kinderen uit Est naar de nieuwe school in de Plantage moeten gaan kunnen wij op
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grond van de Verordening leerlingenvervoer kijken of vervoer tot de mogelijkheden behoort en
kunnen wij kijken of het traject per fiets voor de leerling veiliger gemaakt kan worden.

Vervolg
Met het bestuur van Stichting Fluvium hebben wij afgesproken dat zij ons op de hoogte houden van de
verdere ontwikkelingen rond OBS Est.
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