Handhaving enige school in het dorp

FUSIE GAAT NIET DOOR
Een bevoegd gezag van 17 basisscholen heeft te
maken met teruglopende leerlingaantallen in de regio als gevolg van krimp. Besloten wordt twee van
de scholen te fuseren. Maar daardoor verdwijnt de
laatste school in een dorp. De mr van die school
weigert in te stemmen met de fusie. Het bevoegd
gezag stapt naar de geschillencommissie.
Hilde Mertens
Standpunt bevoegd gezag

Standpunt mr
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kunnen volgens de mr uitstekend onder-

tie beoordeelde de school in 2014 als
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onnodig lang duurde en er extra onrust

bereid is dit concept op te geven voor het
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scholen van het bevoegd gezag kan zoda-
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dividuele school en haar betrokkenen.

De geschillencommissie oordeelt het be-
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de geschillencommissie de Wms onjuist

handhaving van de school daarvoor moet

langen te dienen, ook als deze beslissin-

heeft toegepast. De uitspraak van de On-
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rapport van de onderwijsinspectie blijkt

in de onderwijskwaliteit van deze school,
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ken dat handhaving van de school onaan-

In dit geschil heeft de geschillencommis-

vaardbare financiële gevolgen heeft voor

sie het belang van het behoud van de

de exploitatie. De overheid houdt ook

laatste school in het dorp zwaar laten we-

een financiële voorziening in stand ten

gen. Betekent dit dat zij elke laatste

behoeve van kleine scholen. Wel merkt de

school in het dorp die voldoet aan de be-

geschillencommissie op dat de mr onvol-

kostigingsnorm en de onderwijskwaliteit

doende heeft weten te onderbouwen dat

de hand boven het hoofd houdt? Nee,

het Jenaplanconcept een argument van

want zij heeft in haar overwegingen mee-
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genomen dat er zwaarwegende omstan-
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is. Zij heeft daarover met het bevoegd gezag afspraken gemaakt. Het is niet geble-

Zie ook Over onderwijs, pagina 12
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