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Ouders, team en medezeggenschapsraad van de Heihorst
Aanvullende informatie m.b.t. voorgenomen sluiting van de Heihorst
Vrijdag 2 april 2021

Geachte ouders, collega’s, leden van de medezeggenschapsraad,
Op woensdag 9 december jl. heb ik u geïnformeerd over het voorgenomen besluit om de Heihorst per
1 augustus 2021 te sluiten. Dat nieuws is jullie allemaal rauw op het dak gevallen. Ik begrijp het
verdriet, de teleurstelling en de boosheid die ontstaat bij een besluit dat zo ingrijpend is goed.
Gezien de aanhoudende daling van het leerlingenaantal van de school zat de school al enkele jaren
in de gevarenzone. Op teldatum 1 oktober a.s. (bepalend voor de bekostiging van de school) komt de
school voor het derde achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm van 51 leerlingen. SPOLT
kan gebruik maken van een uitzonderingsregel op die opheffingsnorm om de school nog langer open
te houden. Wij gaan echter geen gebruik maken van die mogelijkheid omdat wij onvoldoende
perspectief zien voor het zelfstandig voortbestaan van de school.
Hoewel wij goed begrijpen dat u uw kind(eren) het liefst de basisschooltijd op de Heihorst zou laten
doorlopen, beschikken wij, met de Zjwiek in Roggel en de Neerakker in Heythuysen, over twee
uitstekende scholen in de nabijheid van Heibloem.
De MR van de Heihorst heeft mij, tijdens een overleg op donderdag 1 april, nogmaals duidelijk te
verstaan gegeven wel perspectief te zien voor de school en zich maximaal te willen inzetten voor het
voortbestaan van de Heihorst. De MR zou het liefste doorgaan onder SPOLT, maar wil nu, gezien het
standpunt van SPOLT, ook onderzoeken of schoolbesturen in de nabijheid van Heibloem interesse
hebben om de school over te nemen. Namens SPOLT heb ik toegezegd mee te werken aan een
overdracht als een ander schoolbestuur de Heihorst wil overnemen.
Ik heb daarvoor vandaag opnieuw gesproken met de directeuren/bestuurders van D’n Doelhof,
Prisma en de Aloysiusstichting en hen daarop bevraagd.
De heren Huntjens (Prisma) en Verstegen (Aloysiusstichting) gaven mij te kennen geen interesse te
hebben om de mogelijkheden tot overname te willen onderzoeken. De heer Engels,
directeur-bestuurder van D’n Doelhof, heeft mij laten weten te willen overwegen die mogelijkheid te
verkennen. Ik heb uw medezeggenschapsraad daarvan op de hoogte gesteld. Wat mij betreft ga ik,
samen met vertegenwoordigers van uw medezeggenschapsraad, om tafel met directie en bestuur van
D’n Doelhof, om die mogelijkheid serieus te onderzoeken. Ik vond het van belang om u hiervan op de
hoogte te stellen en wil deze mogelijkheid meenemen in de ouderraadpleging.
De oudergeleding van uw medezeggenschapsraad gaat op donderdag 8 april met u in gesprek over
haar zienswijze op het voorgenomen besluit van SPOLT. Direct daarna zal een online
ouderraadpleging worden uitgezet. De medezeggenschapsraad zal de uitkomsten van het onderzoek
naar een mogelijke overname door een ander bestuur en de uitkomsten van de ouderraadpleging
meenemen bij het opstellen van haar advies op het voorgenomen besluit.
Ik hoop dat we u op korte termijn helderheid kunnen verschaffen over de toekomst van de Heihorst en
wens u een goede ouderavond en veel wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,
Gérard Zeegers
Voorzitter CvB

