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[Update] Nieuwe basisschool in gemeente Berg en Dal
GROESBEEK – De ge m e e nte raad van Be rg e n Dal gaat te ge n he t colle ge voorste l in e n ne e m t e e n

Marktplaats

Contact

Zoeken
Aangepast zoeken

nie uwe basisschool op in he t Plan van schole n.

Michelle Veugelers en Isa Claassens willen in de gemeente
Berg en Dal een basisschool oprichten die 50 weken per jaar
geopend is.
Dit is donde rdagavond be slote n. He t be tre ft e e n algemeen bijzondere basisschool die “De Spark ”
gaat he te n.

B&W: “niet doen”
Burge m e e ste r e n we thoude rs zage n dit nie t zitte n, om dat de aanvraag aan twe e van de vie r e ise n
nie t zou voldoe n. Zo was de ve rge lijk bare ge m e e nte , Be uninge n, nie t ve rge lijk baar ge noe g e n is de
k ans volge ns he t colle ge groot dat e r voornam e lijk le e rlinge n uit Nijm e ge n-O ost k om e n in plaats van
he t voe dingsge bie d: de ge m e e nte Be rg e n Dal. He t colle ge ste lde daarom voor he t ve rzoe k van de
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initiatie fne m e rs Miche lle Ve uge le rs e n Isa C laasse ns opnieuw af te wijzen. Dat ge be urde vorig jaar
ook.

SPOC niet blij
O ok Stichting Prim air O nde rwijs C ondor (SPO C ), e e n be e tje de SPO G van de polde r, was nie t
ge charm e e rd van de uitwe rk ing van he t initiatie f e n haalde twe e we k e n ge le de n tijde ns de
carrouse lve rgade ring uit in e e n inspraak re actie . “Tegen een nieuwe vorm van onderwijs kan geen bezwaar
zijn. Waar wij wel bezwaar tegen hebben is de komst van een nieuwe basisschool in de gemeente Berg en
Dal”, be gon be stuurslid Suzanne van Me ge n. “Het is volstrekt onaannemelijk dat er voldoende leerlingen
uit het voedingsgebied worden aangetrokken (…) Gezien de krimp is het nu al moeilijk om kwalitatief goed
onderwijs aan te blijven bieden. Als er nu een school bijkomt die eigenlijk geen bestaansrecht heeft omdat
deze niet aan de vier eisen voldoet, bedreigt dit de kwaliteit van het onderwijs in Berg en Dal. Het is ook
schadelijk voor de continuïteit van onderwijs”, sprak Van Me ge n, die ook nog de aandacht vroe g voor de
financië n.

Ouder uit Beek: “Was geïnteresseerd”
Gaby Korfage , e e n m oe de r uit Be e k -Be rg e n Dal die twe e zoons he e ft, zie t he t initiatie f wé l zitte n. “In
Beek hebben wij niet echt keuze voor een school, want er is maar één school. Onze oudste zoon is daar nooit
heen gegaan. Het was een bewuste keuze om ander onderwijs in Nijmegen te volgen. Ik was dan ook blij
verrast toen ik hoorde dat er iets vernieuwends in de regio zou komen. Wij waren enthousiast over dit
onderwijs en hadden graag gezien dat onze jongste zoon onderwijs op maat kan volgen”, ze i ze tijde ns he t
inspre k e n.

Blij
Ve uge le rs e n C laasse ns trok k e n uite inde lijk aan he t langste e ind. Dolblij ware n zij toe n ble e k dat de
he le raad e e n ande re m e ning had dan he t colle ge van burge m e e ste r e n we thoude rs e n SPO C . He t
plan om in de ge m e e nte Be rg e n Dal e e n alge m e e n bijzonde re basisschool te starte n is nu in é é n
k lap bijna re alite it ge worde n. R aadsle de n zie n he t nie uwe conce pt als e e n aanwinst voor de
ge m e e nte Be rg e n Dal, wat uite inde lijk ook goe d k an zijn voor he t onde rwijs in Be rg e n Dal in zijn
alge m e e nhe id. O ok was m e n ve rhe ugd ove r de goe de sam e nwe rk ing die e r tusse n Ve uge le rs,
C laasse ns e n Stichting Prim air O nde rwijs Groe sbe e k (SPO G) is.

Over 2 weken raadsbesluit
De twe e initiatie fne m e rs zijn e r nog nie t. Enk e le partije n zulle n he t colle ge voorste l am e nde re n
(te k stue le wijziging) naar e e n voorste l om de school wé l op te ne m e n in he t Plan van schole n. Daar
is dan e e n m e e rde rhe id voor nodig. Ve rvolge ns m oe t he t plan nog door he t Ministe rie van O C W
worde n goe dge k e urd. “Dat zal oktober of november worden voordat dat besluit is genomen”, laat
we thoude r Erik W e ije rs ons de sge vraagd we te n.
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Nieuwe locatie nog onbekend
Als he t m iniste rie groe n licht ge e ft k an de school bij de ge m e e nte e e n aanvraag voor
onde rwijshuisve sting indie ne n. De raad m ag dan ze lf e e n locatie uitk ie ze n, m aar he t lijk t e r op dat e r
in ie de r ge val ge bruik wordt ge m aak t van e e n pand dat nu le e gstaat. W e l is de raad van m e ning dat
de locatie zorgvuldig ge k oze n m oe t worde n, zodat e r ge e n ne gatie f e ffe ct is voor ande re schole n in

Zondag Tweede klasse I
Zondag Derde klasse D
Zondag Vierde klasse E

de ge m e e nte .

Zondag Vijfde klasse F

De school k an (als alle horde s ge nom e n zijn) pe r augustus 2018 starte n, be ve stigt Ve uge le rs.

Zondag Vijfde klasse E

Update 15 juni 2017, 21:00 uur
He t am e nde m e nt, inge die nd door 10 van de 11 partije n is zojuist aange nom e n (20-2, 1 afwe zig).
Daarin staat dat de k e rn Be rg e n Dal de ge we nste locatie van de ve stiging is. De we t ve re ist nam e lijk
dat in he t Plan van nie uwe schole n de plaats van ve stiging wordt opge nom e n. Echte r is he t we l

Afval kalender

m oge lijk dat de plaats van ve stiging na de uitwe rk ing van he t plan wordt aange past. Ee n
m e e rde rhe id van de partije n (be halve C ’90) was ak k oord, ondank s e e n laatste schre e uw om hulp
tijde ns he t inspre k e n van SPO C . He t m iniste rie m oe t nu nog ak k oord gaan.
• Lees hier meer over de school.
Bron: DeGroesbeek.nl

Vind alle informatie over het scheiden e
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Jean-Paul





Goed besluit waar ik volledig achter sta.
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karin





mooi!
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Dit is fantastisch nieuws. Een burgerinitiatief dat breed wordt
ondersteund door de raad. Een College (en de betreffende ambtenaar)
die dit mooie initiatief niet eens en kans wilde geven mogen zich afvragen
of deze werkwijze terecht was. Trots op Isa en Michelle voor hun
doorzettingsvermogen, fantastisch gedaan dames!
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Hent





kan al dit geld en energie niet beter in de st Maartens school gestopt
worden?
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@ Hent: Ik ben het helemaal met je eens! De moeder uit Beek heeft het
over een bewuste keus. Voor de kinderen op de St Maartenschool is er
geen keus, deze kinderen kunnen niet naar een andere school. Dat een
burgerinitiatief ondersteund word is zeker mooi, maar waarom geld en
energie steken in een nieuwe school in onze gemeente, waar, zoals
gezegd, waarschijnlijk vooral kinderen uit Nijmegen naar toe zullen gaan?
Dit geld kan naar mijn idee veel beter besteed worden aan de kinderen op
de St Maartenschool



13 -9

 15 juni 2017 23:10



Reggie





B&W mooi te kakken gezet door de burgers, en uiteindelijk een wijs
besluit van “De Raad”
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