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Onderwerp  

Basisschool Est 

  

Kennisnemen van 

De beantwoording van de vragen van de ChristenUnie over de basisschool in Est. 

  

Inleiding 

De fractie van de ChristenUnie heeft op basis van artikel 50 RvO schriftelijke vragen gesteld inzake 

basisschool Est. De aanleiding voor deze brief was de positieve berichtgeving in de media over de 

kwaliteit van het onderwijs op de school. Het bevoegd gezag is voornemens de school te sluiten. De 

fractie van de Christen Unie doet een dringend beroep op het college en met name de 

portefeuillehouder om een uiterste inspanning te leveren om ervoor te zorgen dat de basisschool in 

Est blijft bestaan. 

Eerder zijn hierover ook door andere raadsfracties vragen gesteld. Naar aanleiding van de intenties 

van de raad worden door het college inspanningen gedaan om te bezien of de school open kan blijven. 

  

Kernboodschap 

In het coalitieakkoord is opgenomen om in samenwerking met de schoolbesturen zoveel mogelijk 

scholen te behouden in de kernen. Daar staan wij nadrukkelijk achter en doen wat binnen onze 

mogelijkheden ligt om dit te realiseren. Dit betekent ook dat het de wens is van ons college om de 

school in Est te behouden. 

  

In de afgelopen maanden heeft de portefeuillehouder verschillende keren met het bestuur van Fluvium 

gesproken over de situatie in Est. Mede naar aanleiding van de positieve berichtgeving over de 

onderwijskwaliteit in Est, heeft de portefeuillehouder op 16 maart jongstleden een brief gestuurd aan 

het bestuur van Stichting Fluvium, waarin hij vraagt in welke vorm de gemeente een bijdrage kan 

leveren om de school in Est te kunnen behouden. De gezamenlijke verantwoordelijkheid in het streven 

naar kwalitatief goed onderwijs in zoveel mogelijk kernen wordt hierbij benadrukt. Deze brief en de 

reactie van het schoolbestuur vormt de verdere basis voor de gesprekken. 

  

Consequenties 

Hoewel ons college uiterste inspanning wil leveren tot het behoud van de basisschool in Est, blijft 

Stichting Fluvium het bevoegd gezag. Daar ligt de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de 

instandhouding van de huidige basisschool in Est. Indien het bevoegd gezag besluit de school te 
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sluiten moet dit voor instemming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij kunnen ook 

andere scenario's besproken worden om het onderwijs in Est voort te kunnen zetten. 

 

Financiën 

Niet van toepassing.  

  

Communicatie 

Niet van toepassing. 

  

Vervolg 

Op basis van de reactie van het stichtingsbestuur op eerdergenoemde brief zullen de gesprekken over 

het behoud van het basisonderwijs worden voortgezet. Het coalitieakkoord is hierbij een belangrijke 

pijler.  

  

Bijlage(n) 

1. Brief ChristenUnie inzake OBS Est. 
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