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Sittard, november 2015

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen op de basisscholen van Kindante

Geachte ouders/verzorgers,
Door middel van deze stichtingsnieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen rond ‘Spreiding
en huisvesting’. Uiteraard kunt u voor concrete zaken over de school van uw kind(eren) ook altijd
terecht bij de directie van de school.
Waarom 1 oktober een belangrijke datum is.
De eerste periode van het schooljaar 2015-2016 zit er inmiddels op en zelfs de eerste vakantie is
ondertussen alweer achter de rug. Ondanks alle veranderingen op een groot aantal scholen van
Kindante zien we met plezier dat kinderen, ouders en leerkrachten hun draai gevonden hebben in de
nieuwe situatie.
Door de late start van het schooljaar in het zuiden van het land op 31 augustus, was de datum 1
oktober er voor we het wisten. Die datum speelt voor alle scholen en Stichting Kindante jaarlijks een
belangrijke rol: die datum is bepalend voor de financiële middelen die een school beschikbaar heeft.
De leerlingenaantallen, gesplitst in de groep 4 t/m 7-jarigen en de groep 8-jarigen en ouder, bepalen
de vergoedingen voor het aantal personeelsleden en alle andere kosten die een school moet maken.
De verschillen tussen scholen in de ontwikkeling van leerlingenaantallen is groot.
Op een aantal scholen daalt het leerlingenaantal flink, terwijl op andere er een stabilisatie of stijging is
te zien. Daar zijn verschillende oorzaken voor te vinden:
- Wanneer in de buurt een school sluit, kan dat op een andere school tot een toename van
leerlingen leiden. Daarbij blijft het onzeker en ook plaatsgebonden of die stijging eenmalig is
of van meer structurele aard.
- Ook fusies en het buiten gebruik stellen van dislocaties beïnvloeden leerlingenaantallen.
- Tot slot hebben we te maken met een toename van de behoefte aan opvang van kinderen die
via een asielprocedure in onze regio verblijven en dus ook onze scholen bezoeken.
Leerlingenaantallen
Binnen de reguliere basisscholen daalde het leerlingenaantal t.o.v. 1 oktober 2014 met 87 leerlingen
(van 8544 in 2014 naar 8457 in 2015), een daling van 1,02%. Die daling is in het regulier primair
onderwijs minder groot dan het jaar daarvoor (2014-2013), toen de daling 3,1% bedroeg.
Binnen het Speciaal Onderwijs (SO) steeg het leerlingenaantal t.o.v. 1 oktober 2014 met 6 leerlingen
(van 477 in 2014 naar 483 in 2015), een stijging van 1,25%.
Binnen het Speciaal Basisonderwijs (SBO) daalde het leerlingenaantal t.o.v. 1 oktober 2014 met 41
leerlingen (van 443 in 2014 naar 404 in 2015), een daling van 9,25%.
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Het totaal aantal leerlingen (inclusief SO/SBO) binnen Kindante nam af van 9464 leerlingen per 1
oktober 2014 naar 9344 per 1 oktober 2015; een daling van 1,26%.
Vooruit kijken
Het aantal basisschoolleerlingen van Kindante is afgelopen jaren afgenomen van 14.000 in het jaar
2000 naar 10.150 in 2014. Bij Kindante zijn in de afgelopen 5 jaar zes scholen gesloten en/of
gefuseerd. Daarbij zijn sluitingen van dislocaties niet meegerekend. Toch zien we dat de mismatch
groter wordt; het aantal scholen daalt niet evenredig mee met het aantal leerlingen. Het aantal scholen
met gemiddeld minder leerlingen is toegenomen. Van de 48 scholen die er nu zijn, hebben zeven
scholen/dislocaties een leerlingenaantal onder de 100. Binnen Kindante zijn er nog steeds drie
scholen die 3 jaar of meer onder de opheffingsnorm verkeren. De leerlingendaling zal naar
verwachting de komende jaren verder doorzetten. De taak is aan de schoolbesturen, gemeenten en
ouders om de bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van scholen van Kindante ook de komende
jaren te waarborgen. Op verschillende plaatsen binnen het werkgebied van Kindante lopen op dit
moment trajecten om te onderzoeken hoeveel scholen in een bepaalde regio duurzaam kunnen
voortbestaan. Dat doen we niet alleen, maar daar waar dat nodig is samen met andere besturen. We
kijken daarbij ook over gemeentegrenzen heen als de situatie daarom vraagt, om ervoor te zorgen dat
we ons doel kunnen blijven realiseren: toekomstbestendig kwalitatief goed onderwijs op een financieel
gezonde basis.
De stand van zaken op dit moment
De veranderingen die binnen een regio / gemeente plaatsvinden, raken direct of indirect elke school.
Op dit moment kunnen we u de volgende ontwikkelingen melden uit de regio’s:
Regio Stein – Elsloo

Na de zomervakantie is een vervolg gegeven aan de verkenning naar de eigenheid van de vier
scholen in Elsloo. Het doel is om uiteindelijk vast te kunnen stellen hoeveel
onderwijsvoorzieningen op termijn nodig zijn om blijvend een kwalitatief goed
ontwikkelingsaanbod te kunnen blijven bieden in Elsloo. Onderwijsstichting MOVARE en Stichting
Kindante onderzoeken samen met de leidinggevenden van de vier scholen hoe ze de
samenwerking op kunnen zoeken en gezamenlijk de mogelijkheden voor de toekomst van de
scholen in Elsloo gaan verkennen. De ouders zijn voor de herfstvakantie geïnformeerd over de
voortgang per brief.

OBS de Maaskei kent in Urmond een aanzienlijke stijging van het leerlingenaantal door de
sluiting van de dislocatie van BS de Avonturijn in Urmond. Ouders in Urmond hebben in
meerderheid gekozen voor de Maaskei.
Regio Beek

Medewerkers, kinderen en ouders van OBS De Kring voelen zich ondertussen prima thuis op de
nieuwe locatie in Genhout. Directie en team zijn trots op het resultaat van opruimen, verhuizen,
keuzes maken en samen één school maken.

De huisvesting van BS Spaubeek en BS St. Martinus in Beek vraagt de aandacht om ook in de
toekomst op een goede plek het onderwijs vorm te kunnen geven. De val van de coalitie in Beek
komt in dat opzicht op een minder gunstig moment maar we hopen op korte termijn met het
nieuwe verantwoordelijke gemeentebestuur hierover het gesprek te voeren.
Regio Schinnen – Munstergeleen

Op woensdag 7 oktober 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gedeputeerde van
Provincie Limburg, dhr. Teunissen, de beide voorzitters van de schoolbesturen, Yvon Prince van
Stichting Kindante en Bert Nelissen van Innovo, en twee afgevaardigden van de denktank die
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door de betrokkenen in Bingelrade, Jabeek en Doenrade is geformeerd. Onderwerp van het
gesprek was de voortgang van het proces over de haalbaarheid van de realisatie van één
onderwijsvoorziening voor de kernen Bingelrade, Jabeek en Doenrade.
De beide schoolbesturen, Kindante en Innovo, blijven zich inspannen om een unilocatie te
realiseren omdat het de enige manier is om het onderwijsaanbod op de lange termijn te kunnen
garanderen in dit gebied.
Regio Echt - Susteren en Maasgouw

PC school de Vlinder, OBS Het Palet (Kindante) en BS de Tweesprong (SKOEM) zijn na de
zomervakantie aan de slag gegaan om invulling te geven aan een aantal projectgroepen, die elk
een aantal van de voor de fusie te onderzoeken thema’s in beeld brengen. In dat proces hebben
naast de teamleden van de drie scholen ouders en kinderen een rol.
De beoogde nieuwe fusieschool in Maasbracht op de locatie van de Hoeksteen wordt een school
met een nieuw schoolplan, een nieuw schoolondersteuningsprofiel en een nieuwe missie en
visie. De nieuwe school krijgt een locatiedirecteur in de persoon van Esther Weijzen. Kortom: het
wordt een nieuwe school. Binnen die school zal er ruimte zijn om op een herkenbare wijze vorm
te geven aan de verschillende identiteiten, zoals die nu terug te vinden zijn op de scholen de
Vlinder, het Palet en de Tweesprong.
Regio Sittard-Geleen

In Sittard-Noordoost zijn BS De Baandert, BS De Tovertuin en BS Overhoven aan de slag
gegaan om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag naar de haalbaarheid en
wenselijkheid van een vierde, levensvatbare, toekomstbestendige school, in de vorm van een
Kindcentrum, in het werkgebied van de drie scholen in Sittard-Noordoost. Dit Kindcentrum dient
zich in het ontwikkelingsaanbod te onderscheiden van de nu bestaande drie andere grote
scholen in Sittard-Noordoost: BS Lahrhof, OBS Loedoes en OBS De Sjtadssjool. Ook ouders en
leerlingen zullen in het verdere proces een rol krijgen.

De twee SBO-scholen het Mozaïek in Sittard en de Blinker in Geleen gaan onderzoek doen naar
de mogelijkheid en wenselijkheid om te komen tot één fusieschool, één SBO-voorziening. Hoe
het onderwijs er na de fusie uit gaat zien en op welke locatie het onderwijs wordt gegeven, is nog
niet bekend. Voornaamste uitgangspunt blijft het handhaven van goede kwaliteit van onderwijs.

Met vriendelijke groet,
Yvon Prince,
Peter Lemmens
College van Bestuur Stichting Kindante
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