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Concrete vragen  Inleiding 

Kort geleden kwam er verheugend nieuws over de basisschool in 

Heibloem. Ik citeer: 

De deelnemende partijen zijn in goed onderling overleg tot de 
overname van basisschool De Heihorst gekomen. SKBM heeft 
aangegeven dat ze, bij voldoende aanbod van leerlingen, de 
basisschool in ieder geval gedurende 8 jaar open wil houden.  
Om de overname te kunnen realiseren levert ook de gemeente een 
financiële bijdrage. Al het personeel van basisschool de Heihorst in 
Heibloem wordt eveneens overgenomen door SKBM. 

 
Concrete vragen 
 

1. Het is fijn dat er gedurende 8 jaar continuïteit is voor de 

kinderen en ouders van Heibloem. Maar in hoeverre lopen 

we het risico, getuige de bijvoeging „ bij voldoende aanbod 

van leerlingen‟ dat de school alsnog moet sluiten over enige 

tijd? 

2. Is er concreet iets afgesproken over aantallen leerlingen die 

rechtvaardigen dat de school inderdaad minstens 8 jaar open 

blijft? Zo ja, welke aantallen zijn dat? 

 
 



  
Ambtelijk advies  Datum:  

Advies:  
De vragen als volgt beantwoorden 
 
1. Uitgaande van leerlingenprognoses is met schoolbestuur 

 SKBM afgesproken dat, gelet op de nu bekende gegevens, 
 het mogelijk is om de school nog gedurende 8 jaren in stand 
 te houden. Let wel: dit is een intentie. Er moet officieel nog 
 een zogenaamde fusie-effectrapportage door het 
 schoolbestuur worden opgesteld en het Ministerie van 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet nog instemming 
 verlenen. Wij verwachten dat deze trajecten voor 1 januari 

 2022 zijn afgerond. 
2.  Er zijn geen concrete aantallen afgesproken. De 
 opheffingsnorm van basisscholen is voor Leudal 51 
 leerlingen. Volgens artikel 154 van de Wet op het primair 
 onderwijs bedraagt de  opheffingsnorm  minimaal 23
 leerlingen. Het schoolbestuur bepaalt of het financieel nog 

 rendabel is om de school open te houden. Onder andere is 
 daarbij van belang de hoogte van de “kleine scholen 
 toeslag”. Met deze kennis heeft schoolbestuur SKBM 
 ingestemd met overname. 
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