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Basisschool De Heihorst kampt al een aantal jaren met een teruglopend leerlingenaantal. In de
media komen onderwerpen als ‘de krimp’, ‘kleine scholen’, ‘afschaffing kleine scholen
toeslag’ regelmatig aan bod.
Dat roept bij de (toekomstige) ouders van de leerlingen van De Heihorst vragen op als:
“Hoe staat de school er eigenlijk voor?”
“Wordt de school met sluiting bedreigd?”
“Hoe ziet SPOLT de toekomst van deze kleine school?”
“Waar staan we over 5 jaar?”
Daarom heeft het management en het College van Bestuur besloten om de geledingen van de
gemeenschapsraad, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de teamleden uit te nodigen
voor een gezamenlijke bijeenkomst. Deze heeft plaatsgevonden op 7 november jl..
Een kort verslag
Het betreft een eerste oriëntatie met betrekking tot dit onderwerp, waarbij de bovengenoemde
vragen worden beantwoord en de leden ook de kans te bieden om vragen te stellen aan het
management en het College van Bestuur.
De stichting SPOLT kampt al een aantal jaren met een dalend leerlingenaantal. Dat komt o.a.
doordat er minder kinderen worden geboren, de vergrijzing en migratie van jonge mensen
richting de grotere steden. Hierdoor kunnen kleine scholen (scholen met minder dan 100
leerlingen) flink in de problemen komen.
Daarom is het belangrijk dat alle betrokken partijen in een tijdig stadium met elkaar goed
nadenken over de mogelijke oplossingen die gevonden kunnen worden voor de ontstane
problemen. Voor SPOLT staat het behoud van, en waar mogelijk verbetering van, de kwaliteit
van het onderwijs voorop.

Bij het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs betrekt SPOLT een 6-tal indicatoren: (in
willekeurige volgorde)
• Een goed pedagogisch klimaat
• Een positief sociaal welbevinden van kinderen
• Passende onderwijsopbrengsten
• Hoog kwalitatief onderwijsaanbod
• Vakbekwame leerkrachten
• Een goed functionerend zorgsysteem en management
De taak van het management is om de ontwikkeling van de bovengenoemde indicatoren te
volgen en deze regelmatig te rapporteren. Naast de gesprekken met de leerkrachten, ouders en
kinderen maken verschillende meetinstrumenten en meetmomenten het ook mogelijk om de
bevindingen met betrekking tot deze ontwikkelingen te onderbouwen. Twee keer per jaar
wordt er een schriftelijk verslag opgesteld en besproken met het College van Bestuur.
Naast de onderwijskundige verantwoording speelt de financiële verantwoording ook een rol.
Leegstand in het gebouw gaat ten koste van de exploitatiekosten; bijvoorbeeld een lokaal dat
leeg staat verbruikt weliswaar minder, maar toch energie. Om onder andere deze kosten te
drukken zijn wij een samenwerking met het Kroekestöpke aangegaan. De vraag is of er
voldoende kinderen blijven voor Kroekestöpke (locatie Heibloem) om voort te bestaan.
De kleine-scholen-toeslag geeft de Heihorst de mogelijkheid om een full-time leerkracht extra
te bekostigen. Mocht deze toeslag komen te vervallen, dan wordt het lastig om de kwaliteit
van het onderwijs op het huidige niveau voort te zetten. In de loop van het afgelopen jaar is
hier vanuit het ministerie sprake van geweest. Inmiddels is het voornemen om alle scholen
met minder dan 100 leerlingen te sluiten versoepeld.
Het ministerie heeft voor de komende 4 jaar vastgesteld dat de gemeentelijke opheffingsnorm
het aantal van 60 leerlingen is. De kritische ondergrens is 23 voor het laten voortbestaan van
een school. Dat wil niet zeggen dat de Heihorst pas gaat sluiten bij minder dan 23 leerlingen.
Wanneer het leerlingaantal onder de 50 dreigt te komen is het van groot belang om de
onderwijskundige criteria goed in de gaten te houden.
Volgens de prognoses ziet het leerlingenaantal van de Heihorst voor de komende jaren er als
volgt uit:
1 oktober 2014
64 leerlingen
1 oktober 2015
63 leerlingen
1 oktober 2016
54 leerlingen
1 oktober 2017
51 leerlingen

De Heihorst voldoet momenteel aan de 6-tal indicatoren m.b.t. goed onderwijs en op
financieel vlak staat onze school er gezond voor.
Daarom heeft het College van Bestuur de intentie om de school voor de komende jaren open
te houden.
Na een prettige bijeenkomst waarbij iedereen in een open sfeer over dit onderwerp heeft
kunnen praten hebben wij met elkaar afgesproken om een dergelijke bijeenkomst jaarlijks
terug te laten keren. Mits er door de ministerie maatregelen worden getroffen die vergaande
gevolgen zullen hebben voor het voortbestaan van de school, dan wordt er eerder een
bijeenkomst georganiseerd.
Wij zien het voortbestaan van de Heihorst als een gezamenlijke taak. Een open en vertrouwde
samenwerking tussen het College van Bestuur, de school, de ouders, de gemeenschapsraad en
de gemeente is onontbeerlijk.

