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Samenvatting
Het bestuur van de stichting openbaar Onderwijs Dordrecht heeft besloten de
openbare basisscholen Montessori en Weizigt samen te voegen. Als gevolg
hiervan dient basisschool de Weizigt te worden opgeheven. Opheffing van een
openbaar basisschool dient, conform het gestelde in artikel 48, lid 5 van de Wet
op het Primair Onderwijs, door de gemeenteraad te worden genomen.
1. Wat is de aanleiding?
De leerlingenprognoses laten een daling zien van het aantal leerlingen op
basisschool de Weizigt en op de Montessorischool. De daling zet de komende
jaren door waardoor de opheffingsnorm voor de beide scholen in zicht komt.
2. Wat willen we bereiken?
In voldoende openbaar onderwijs nu en in de toekomst in de wijk Krispijn
voorzien. De samenvoeging van beide scholen stelt tevens het bestuur in staat
om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren en daarmee de continuering van
het openbaar onderwijs in de komende jaren te garandéren.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Om de samenvoeging van beide scholen juridisch gestalte te geven dient uw raad
tot opheffing van basisschool de Weizigt te besluiten. De twee scholen kunnen
dan zo spoedig mogelijk worden samengevoegd in één gebouw. Er zal eerst
tijdelijk huisvesting worden gerealiseerd. Vervolgens zal op de plaats van de
huidige Weizigtschool een "Montessori kindercentrum" worden gerealiseerd. Naar
verwachting zal de tijdelijke huisvesting begin 2010 gereed zijn en de
permanente huisvesting eind 2013.
a. Inspraak en communicatie
Nadat uw raad het opheffingsbesluit heeft genomen zal de minister van onderwijs
een afschrift van het besluit ontvangen (via het bestuur van OPOD) dit om de
bekostiging per datum van opheffing te staken.
b. Vervolgtraject besluitvorming
De uitvoering van het besluit zal door het bestuur van de stichting openbaar
primair onderwijs Dordrecht ter hand worden genomen.
4. Wat mag het kosten?
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
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5. Fatale besüsdatum
Het besluit dient vóór 1 juni 2011 te worden genomen zodat het bestuur tijdig de
nodige maatregelen kan treffen om het besluit te effectueren.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- het verzoek van het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht.
7. Voorstel
Wij stellen u voor de openbare basisschool de Weizigt, gelegen aan de
J.W. Frisostraat 39, 3314 JN Dordrecht (BRINnr.18 SK ), met ingang van
1 augustus 2011 op te heffen.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de burgerneester

j>
J.H. de Baas

ontwerp besluit -
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