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Onderwerp
Sluiting scholen OPO Furore

Korte inhoud
OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel zijn met elkaar in gesprek over het in stand
houden van een schoolvoorziening in de dorpen van Tytsjerksteradiel. Na instemming
van de medezeggenschapsraden en schoolraden van beide besturen zijn begin
schooljaar 2017-2018 in Eastermar, Jistrum, Tytsjerk en Noardburgum
fusieonderzoeken gestart. Wanneer scholen gaan fuseren schrijft de wet voor dat deze
scholen formeel worden ondergebracht bij een van de besturen. Indien er na de
fusieonderzoeken sprake is van positieve besluitvorming door de besturen van OPO
Furore en PCBO Tytsjerksteradiel heeft dit tot gevolg dat de openbare basisscholen in
Eastermar, Jistrum en Noardburgum door OPO Furore worden opgeheven. Op grond
van art. 159 van de Wet op het Primair Onderwijs kan de gemeenteraad voor 1 februari
besluiten dat hij de scholen in stand wenst te houden. In dat geval worden deze niet
opgeheven, maar wordt de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente.

Voorstel van het College
1. Kennis nemen van de brief van Stichting OPO Furore omtrent het opheffen van
de openbare basisscholen in Eastermar, Jistrum en Noardburgum.
2. De basisscholen die Stichting OPO Furore op wil heffen niet in eigen beheer
nemen.

Bijlagen
1. Brief OPO Furore inzake sluiting scholen
2. Overzicht aantal leerlingen
3. Achtergrondinformatie sluiting scholen

Toelichting
Inleiding
OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over
het in stand houden van een schoolvoorziening in de dorpen van Tytsjerksteradiel.
Door de terugloop van het aantal leerlingen staan de schoolvoorzieningen in een
aantal dorpen onder druk. De gesprekken tussen OPO Furore en PCBO
Tytsjerksteradiel hebben geleid tot een gerichte koers naar de toekomst van een
schoolvoorziening in Eastermar, Jistrum, Tytsjerk en Noardburgum. Na instemming
van de medezeggenschapsraden en schoolraden van OPO Furore en PCBO
Tytsjerksteradiel zijn begin schooljaar 2017-2018 in deze 4 dorpen de
fusieonderzoeken gestart. OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel willen in deze 4
dorpen toewerken naar informele ontmoetingsscholen waar de nadruk ligt op een
identiteitsrijke school waar zowel didactisch, pedagogisch en levensbeschouwelijk een
herkenbare school voor ouders ontstaat. De levensbeschouwelijke principes van zowel
het openbaar als christelijk onderwijs krijgt een plek op deze scholen. De identiteit in
brede zin, inclusief de levensbeschouwing, wordt vastgelegd en ‘bewaakt’ door een
identiteitscommissie die verantwoording aflegt aan de medezeggenschapsraad, het
(nieuwe) en voormalige bestuur. De wetgeving schrijft voor dat deze scholen formeel
worden ondergebracht bij een van de besturen. Het aantal leerlingen op de
basisscholen is hierin voor OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel leidend. De
openbare basisschool in Tytsjerk is in leerlingenaantal groter dan de christelijke
basisschool. Derhalve zal de christelijke basisschool in Tytsjerk worden ondergebracht
bij OPO Furore. In Eastermar, Jistrum en Noardburgum zijn de christelijke
basisscholen in leerlingenaantal groter dan de openbare basisscholen. Derhalve
worden de openbare basisscholen in deze 3 dorpen ondergebracht bij PCBO
Tytsjerksteradiel.

Wat is het probleem?
Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat OPO Furore naar verwachting met ingang van
1-8-2018 de scholen in Jistrum en Eastermar wil opheffen en naar verwachting met
ingang van 1-9-2019 de school in Noardburgum. In artikel 159 van de Wet op het
Primair Onderwijs staat dat een besluit tot opheffing uiterlijk op 1 augustus van het
schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing medegedeeld wordt aan
de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad voor 1 februari daaropvolgend besluit dat
hij de school in stand wenst te houden, wordt deze niet opgeheven, maar wordt de
instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente.
Standpunt college:
De gemeenteraad heeft besloten dat de openbare basisscholen in de gemeente in
stand worden gehouden door Stichting OPO Furore. Ons is niet gebleken dat OPO
Furore zijn taak niet goed uitvoert. Er is door ons geen ernstige taakverwaarlozing of
functioneren in strijd met de wet geconstateerd. Om deze redenen is het niet voor de
hand liggend dat u de openbare basisscholen in Jistrum, Eastermar en Noardburgum
in eigen beheer neemt.
In artikel 153, vijfde lid van de Wet op het Primair Onderwijs staat dat wanneer een
school voor openbaar onderwijs wordt opgeheven er binnen 10 km over de weg
gemeten een andere school voor openbaar onderwijs moet staan. Zowel voor
Eastermar, Jistrum als Noardburgum geldt dat binnen 10 km een andere openbare
basisschool staat, nl. in Burgum. OPO Furore voldoet daarmee aan de eis om
voldoende openbaar basisonderwijs aan te bieden.
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Wat zijn de oorzaken van het probleem?
OPO Furore wordt geconfronteerd met demografische veranderingen, zoals een
dalend inwonersaantal, vergrijzing en ontgroening. In een aantal dorpen staat door de
ontgroening en hiermee de afnemende leerlingenaantallen het voortbestaan van de
basisscholen onder druk.

Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?
Dat u besluit dat u de scholen van OPO Furore in Eastermar, Jistrum en Noardburgum
niet in eigen beheer gaat nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan OPO Furore informeren dat we kennis hebben genomen van hun brief en dat
wij de scholen niet in eigen beheer gaan nemen.

Wat mag het kosten?
n.v.t.

Communicatie
OPO Furore wordt per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

Evaluatie
Het college informeert de raad regelmatig over het verloop van de scholenfusies in
Eastermar, Jistrum, Noardburgum en Tytsjerk.
Burgum, 28 november 2017
Het college van Tytsjerksteradiel
de locosecretaris

de burgemeester

M. van der Feen

Drs. L.J. Gebben

3

Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 21 december 2017, agendapunt 7

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:
 bij een besluit tot opheffing van een openbare basisschool de gemeenteraad
volgens art. 159 van de Wet op het Primair Onderwijs voor 1 februari een besluit
neemt dat hij de school in stand wenst te houden;
gelezen het voorstel van het College d.d. 28 november 2017;
tevens kennis genomen hebbend van de brief van OPO Furore over sluiting scholen;
gelet op het bepaalde in art. 159 van de Wet op het Primair Onderwijs;

BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de brief van Stichting OPO Furore omtrent het opheffen
van de openbare basisscholen in Eastermar, Jistrum en Noardburgum.
2. Om de basisscholen die de Stichting OPO Furore op wil heffen niet in eigen
beheer te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 21 december 2017.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra

drs. L.J. Gebben
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