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Besluit over nieuwe basisschool “De Spark” in Berg en Dal
BERG EN DA L – Kom t e r we l of ge e n nie uwe basisschool in de k e rn Be rg e n Dal van de ge lijk nam ige
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ge m e e nte ? Burge m e e ste r e n we thoude rs zulle n de raad in juli vrage n om de planne n af te wijze n,
vanwe ge e e n ge bre k aan le e rlinge n.

Michelle Veugelers en Isa Claassens willen in de gemeente
Berg en Dal een basisschool oprichten die 50 weken per jaar
geopend is.
He t zou voor he t dorp Be rg e n Dal de twe e de basisschool worde n.

Basisschool De Spark
Er is van de “Stichting de Adaptie ve School Be rg e n Dal” e e n aanvraag binne n ge k om e n voor de
re alisatie van alge m e e n bijzonde re basisschool “De Spark ” in Be rg e n Dal, e e n school die 50 weken
per jaar van 08:00 uur tot 18:00 uur geopend zou moeten zijn (klik voor meer info). He t is e e n
initiatie f van Miche lle Ve uge le rs e n Isa C laasse ns.
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Plan van Scholen
O m e e n school te k unne n stichte n m oe t die e e rst worde n opge nom e n in he t Plan van schole n,
vastge ste ld door de ge m e e nte raad. Dan pas k an m e n ook in aanm e rk ing k om e n voor be k ostiging
door he t R ijk . O m opge nom e n te worde n in he t plan m oe t he t be stuur aantone n dat de aanvraag
aan ve rschille nde e ise n van de W e t Prim air O nde rwijs (W PO ) voldoe t.

Vergelijkbare gemeente gezocht
He t colle ge noe m t he t “aannemelijk” dat de nie uwe school binne n de e e rste 5 jaar e n de 15 jare n
daarna nie t aan de stichtingsnorm van 200 le e rlinge n zal voldoe n. Er is alle e n ge e n ze lfde soort
school in de ge m e e nte Be rg e n Dal aanwe zig om dat te ve rge lijk e n, daarom is e r ge bruik ge m aak t
van cijfe rs van e e n alge m e e n bijzonde re school in e e n statistisch ve rge lijk bare ge m e e nte :
W ijde m e re n (Noord-Holland). Daar zit e e n Je naplanschool.

Voldoende belangstelling, of toch niet?
Uit de cijfe rs blijk t dat he t be langste llingspe rce ntage 14,12% k an zijn, zoals dat aanvank e lijk in
W ijde m e re n he t ge val le e k te zijn. De Spark zou daarm e e uitk om e n op m e e r dan 300 le e rlinge n pe r
jaar tot aan 2037. R uim voldoe nde dus ge zie n de ge m e e nte lijk e norm van 200 le e rlinge n. Echte r,
ble k e n de ge ge ve ns nie t he le m aal juist.

Dislocatie
De school in W ijde m e re n he e ft nam e lijk e e n dislocatie in e e n ande re ge m e e nte . “Een dislocatie is een
deel van een school in een gebouw op een andere locatie dan het hoofdgebouw”, is de uitle g daarvan. He t
aantal le e rlinge n op de school in de ge m e e nte W ijde m e re n ze lf is dus lage r, waardoor he t
be langste llingspe rce ntage naar schatting nog m aar 8,25% is. Voor De Spark k om t dit uit op rond de
190 tot 195 le e rlinge n, e n dat is né t te we inig voor he t be hale n van de norm .

Verdere procedure
He t laatste woord is nu op 7 e n 14 juli 2016 aan de ge m e e nte raad om te be sluite n of De Spark we l
of nie t wordt opge nom e n op he t plan. Mocht de school alsnog worde n opge nom e n, wordt he t plan
van nie uwe schole n ve rnie uwd e n m oe t dit nog door he t Ministe rie van O C W worde n goe dge k e urd.
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Daarna k an de school bij de ge m e e nte e e n aanvraag voor onde rwijshuisve sting indie ne n.
De initiatie fne m e rs wille n de school in augustus 2017 ope ne n. Me e r info hier.
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Vind alle informatie over het scheiden e
huishoudelijk afval.
Postcode

Nu maar hopen dat deze ondernemers een kans maken.

Huisnr.

Zou goed zijn in en voor de gemeente.
Toon »

Eindelijk een iets moderne kijk op onderwijs.
Een aantal van de huidige scholen staan al 20 jaar stil en dan is het
logisch dat anderen het hiaat opvullen dat je zelf hebt laten ontstaan.
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Ondernemers? Het gaat over onderwijs, over kinderen! En het is geen
jieuwe kijk op onderwijs…,maar op onderwijstijden! Dat is het enige waar
over gesproken wordt! Niet de kwaliteit. In een gemeente met krimpende
scholen, met steeds minder kinderen is geen ruimte voor nog een school!
Ik heb bovendien gelezen dat ze ook mikken op kinderen uit Nijmegen.
Nou, laten ze dan bij de gemeente Nijmegen aankloppen. Maar nee, dat
doen ze niet, deze dames weten ook wel dat de gemeente Nijmegen dat
niet gaat doen. Dus maar aankloppen bij het naastliggende
dorp….misschien dat die zo gek zijn om hun schaarse… Lees meer »
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Paul Jacobs





‘Ondernemend zijn’ is volgens mij wat anders dan ‘ondernemer zijn’.
In het onderwijs kun je prima ondernemend zijn als het gaat om nieuwe
ideeën, vormen en aanpak.
Dat er krimpende scholen zijn mag m.i. geen reden zijn om een nieuw
initiatief niet toe te staan. Dat is ‘oud denken’ en leidt zelden tot
innovatie.
Metafoor; ‘Er zijn al genoeg auto’s, waarom dan nog nieuwe auto’s
ontwikkelen’.
Ik wens beide dames veel succes en wijsheid aan de raad.
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Isa en Michelle





Dank voor alle reacties en steun! Zoals ook uit onze blog
(http://www.eennieuweschool.com/2016/06/24/218/) bijkt, hebben we
pech gehad met onze vergelijkingsgemeente. De prognose was al bijna
goedgekeurd door het college. De wethouder geeft ook aan dat een
volgende aanvraag op basis van goede cijfers wel gehonoreerd wordt.
Alleen lopen we daarmee een vertraging op van een jaar. We zouden het
enorm balen vinden als we de 90 kinderen die nu interesse hebben
getoond, moeten teleurstellen. De wet laat het echter niet toe om dit jaar
nog nieuwe cijfers in te dienen. Bureaucreatie ten top dus… Wat niet in
het artikel is… Lees meer »
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