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Bezieling - bestaan - bestemming
Op het strand zien wij kinderen in hun dagelijkse bestaan, spelend aan de kustlijn in het hier
en nu. Het is belangrijk dat wij de kinderen de ruimte en de tijd geven om te spelen, te dromen,
te leren en te ontdekken. Het geeft kinderen de kans om samen groot te worden en zich van
‘gastjes’ te ontwikkelen tot ‘gasten’ die onze wereld mooi maken en mooi houden.
Aan de einder, de horizon, de kim ligt de bestemming van de kinderen in het daar en later.
Laten wij onze kinderen een ruim en helder uitzicht geven. Dit uit liefde voor hen en in het belang van ons aller toekomst.
Dit kunnen wij bewerkstelligen door onderwijs van uitzonderlijke kwaliteit te bieden en alles in
het werk te stellen dit te behouden.
De stuurgroep:
Agnes de Jong, Alex Brunke, Cees Corstanje, Edwin van Alphen, Hans Berghmans, 		
Harry van der Maas.
November 2012

Schilderij, vormgeving, fotografie: Bo de Jong
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AANLEIDING EN DOELSTELLING
Als gevolg van demografische ontwikkeling neemt het aantal leerlingen in de gemeente Veere
de komende tien jaar sterk af. Daarnaast is er op de terreinen Onderwijs en Opvang sprake van
vergaande overheidsbezuinigingen.
Toekomstige uitgaven dienen in de pas te lopen met toekomstige inkomsten.
Hiervoor is beleid noodzakelijk, dienen keuzes te worden gemaakt, een planning te worden opgesteld en maatregelen te worden genomen.
Het kunnen blijven aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en kwalitatief goede opvang zijn
daarbij uitgangspunt.
Vijf partijen hebben het initiatief genomen om te komen tot een toekomstig spreidingsplan ten
behoeve van duurzame voorzieningen van Onderwijs & Opvang in de gemeente Veere:
•
Archipel Scholen (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Walcheren);
•
Primas-scholengroep (Vereniging voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Veere en
Noord-Beveland);
•
Reformatorische scholen gemeente Veere;
•
Kinderopvang Walcheren (KOW).
•
Gemeente Veere.
De doelstelling van dit spreidingsplan is te komen tot een samenhangende meerjarenplanning
van met name de huisvestingsvoorzieningen in de verschillende kernen van de gemeente Veere.
Dit plan is een nadere uitwerking van de lange termijn visie van de klankbordgroep “Primair
onderwijs in de gemeente Veere” en de nota “Kiezen voor delen” van de gezamenlijke schoolbesturen en de Kinderopvang Walcheren. Andere nota’s die aan dit spreidingsplan ten grondslag
liggen, zijn de “Structuurvisie Veere 2025” en de nota “Onderwijs ons goed” van het Platform
Primair Onderwijs Zeeland.
Het spreidingsplan bestaat uit drie delen.
In deel 1 wordt de bestaande situatie beschreven en worden de uitgangspunten geformuleerd
om tot beleidskeuzes te kunnen komen.
In deel 2 worden op basis van de in deel 1 geformuleerde uitgangspunten de huisvestingsscenario’s beschreven voor de periode 2012-2022, verdeeld in een drietal planperioden:
•
1 augustus 2012-1 augustus 2016;
•
1 augustus 2016-1 augustus 2019;
•
1 augustus 2019-1 augustus 2022.
Deel 3 bestaat uit een aantal bijlagen.
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SITUATIE PER 1 AUGUSTUS 2012 (vertrekpunt)
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke voorzieningen door de verschillende participanten in de
gemeente Veere in stand worden gehouden per 1 augustus 2012.
De gemeente Veere is verantwoordelijk voor de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting in de 13
woonkernen waaruit de gemeente bestaat:
Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande.
Archipel Scholen
Archipel Scholen houdt 5 scholen in de gemeente Veere in stand:
•
De Golfslag in Domburg
•
De Sprong in Koudekerke
•
De Knotwilg in Oostkapelle
•
Het Veer in Veere
•
De Lichtboei in Westkapelle
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep houdt 11 scholen in de gemeente Veere in stand:
•
De Springplank in Aagtekerke
•
De Schute in Biggekerke
•
De Schutte in Gapinge
•
De Bergpadschool in Grijpskerke
•
’t Klinket in Koudekerke
•
De Regenboog in Oostkapelle
•
De Wegwijzer in Serooskerke
•
Valeriusschool in Veere
•
De Goede Polder in Vrouwenpolder
•
De Lichtstraal in Westkapelle
•
Willibrordusschool in Zoutelande
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Reformatorische scholen gemeente Veere (RSV)
Drie verenigingen houden in de gemeente Veere elk 1 school in stand:
Vereniging tot verstrekking van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Aagtekerke:
•
Jhr. W. Versluijsschool in Aagtekerke
Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische Grondslag “Boazschool”
te Meliskerke:
•
Boazschool in Meliskerke
Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Oostkapelle:
•
Eben-Haëzerschool in Oostkapelle
Deze drie verenigingen worden in dit spreidingsplan verder aangeduid als Reformatorische
scholen gemeente Veere (RSV).
Kinderopvang Walcheren (KOW)
De Kinderopvang Walcheren heeft opvangvoorzieningen in alle 13 woonkernen.
Voor een gedetailleerd overzicht van de voorzieningen voor Onderwijs & Opvang per woonkern
wordt verwezen naar deel 2 van dit spreidingsplan.
Voor een definitie van de verschillende opvangvoorzieningen wordt verwezen naar deel 3 van
dit spreidingsplan.
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AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN
Tegen de achtergrond van de demografische krimp in de gemeente Veere zullen de komende
10 jaar keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de instandhouding en spreiding van
voorzieningen voor Onderwijs & Opvang in de 13 woonkernen. Deze keuzes zullen worden gemaakt op basis van onderstaande uitgangspunten, geformuleerd per aandachtsgebied.
Algemeen
Kwaliteit
Ondanks het afnemend aantal leerlingen zal de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en de
leerlingzorg gewaarborgd dienen te worden en daar waar noodzakelijk te worden verbeterd. De
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt bij de afzonderlijke besturen.
Voor de toetsing van de kwaliteit kunnen verschillende instrumenten worden gehanteerd, zoals:
•
het eigen kwaliteitszorgsysteem;
•
het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;
•
beoordelingen door de onderwijsinspectie.
Leerlingprognoses
Voor de onderbouwing van het spreidingsplan zal worden gewerkt met uniforme leerlingprognoses voor alle drie de schoolbesturen (zie deel 3).
Ten behoeve van de berekeningen die ten grondslag liggen aan de uit te werken scenario’s worden prognosecijfers op woonkernniveau gehanteerd.
Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met (planologische) gegevens en informatie uit de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente Veere en gegevens van de provincie Zeeland. Eveneens wordt gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
KOW hanteert voor het bepalen van de omvang van de voorzieningen voor kinderopvang het
aantal daadwerkelijke aanmeldingen en informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA).
Bredeschoolontwikkeling
In elke voorziening voor basisonderwijs worden zo mogelijk eveneens andere (kind)voorzieningen aangeboden, waaronder kinderopvang.
Realisatie van brede scholen in de planperiode vindt plaats binnen de kaders van de notitie
“Brede School in de gemeente Veere”.
Onderwijs
Spreidingsbeleid
Bij het te voeren spreidingsbeleid is uitgangspunt de bereikbaarheid van de verschillende scholen in de gemeente Veere met een evenwichtige spreiding van profielen/denominaties met het
oog op behoud van diversiteit.
Er zal een afweging worden gemaakt, waarbij ook wettelijke verplichtingen zoals het behoud
van openbaar onderwijs, worden meegenomen.
Schoolgrootte
De stabiliteit is in belangrijke mate afhankelijk van de levensvatbaarheid van een school en dus
in samenhang met het aantal leerlingen en de prognose daarvan.
Per school wordt een aantal van 200 leerlingen als de optimale schoolgrootte beschouwd, zodat
8 groepen van gemiddeld 25 leerlingen kunnen worden gevormd. Dit wordt gezien als
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een optimale schoolgrootte, waarbij wordt aangetekend dat met een aangepaste organisatie
ook met minder leerlingen en dus met minder middelen toch een goede kwaliteit van onderwijs
kan worden gerealiseerd. Dat stelt echter hogere eisen aan de schoolorganisatie en is per saldo
duurder per leerling.
Rekening houdend met de kleinschaligheid in gemeenten als Veere wordt als ondergrens gewerkt met een streefnorm van 80 leerlingen, zodat per school redelijkerwijs 4 groepen kunnen
worden geformeerd.
Uitgangspunten bij de groepsvorming zijn dat elke leerling klasgenoten heeft en dat groepen
bestaan uit zowel jongens als meisjes.
Voor wat betreft de personele invulling binnen de scholen geldt als uitgangspunt dat een leerkracht maximaal 2 schooljaren onder zijn/haar hoede heeft en dat er maximaal twee leerkrachten worden ingezet per groep of combinatie van groepen.
Met genoemde normen ontstaat er voldoende speelruimte om de jaarlijkse fluctuaties in de leerlingenaantallen per leerjaar te kunnen opvangen.
Zonder het werken met dergelijke normen is het niet mogelijk om tot duurzame oplossingen te
kunnen komen.
Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs hebben de besturen de wettelijke verplichting om een sluitend aanbod te realiseren van passend onderwijs voor elk kind.
De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van de aanwezige expertise op de scholen.
Er ligt dus een direct verband tussen de ondersteuningsprofielen van de scholen en de realisatie
van de wettelijke verplichtingen.
Bij clustering van onderwijsvoorzieningen zal daarom rekening moeten worden gehouden met
genoemde ondersteuningsprofielen.
Opheffingsnormen
De opheffingsnorm voor de gemeente Veere is 53 leerlingen.
De wettelijke opheffingsnorm is 23 leerlingen.
De mogelijkheid bestaat dat voor de instandhouding van scholen in de gemeente Veere ook
oplossingen via andere scholen van de drie schoolbesturen buiten de gemeente Veere in beeld
zijn. Om die reden onderstaande de opheffingsnormen van de desbetreffende gemeenten:
Noord-Beveland: 25
Middelburg: 140
Vlissingen: 148
Personeel
Omdat de kosten van een onderwijsorganisatie voor tenminste 80 % uit personeelskosten
bestaan, zullen de gevolgen van de demografische krimp niet alleen gevolgen hebben voor de
spreiding van de voorzieningen voor Onderwijs & Opvang, maar ook voor de werkgelegenheid.
In verband hiermee zullen de besturen zoveel mogelijk met elkaar samenwerken op het gebied
van werkgelegenheid en mobiliteit, rekening houdende met de verschillen in identiteit.
Financiën, Huisvesting en Facilitaire Zaken
Elk schoolbestuur is en blijft individueel verantwoordelijk voor ondersteunende processen zoals
financiën, huisvesting en facilitaire zaken.
Waar mogelijk zullen de besturen de samenwerking zoeken om kostenvoordelen te behalen,
bijvoorbeeld bij het inhuren van leveranciers van diensten en producten.
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Scholenbouw
Anticiperen op krimp
Om te anticiperen op krimp worden zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten circa 10 % kleiner
(minder m2 BVO) gebouwd dan de normatieve omvang op het moment van ingebruikname.
Onderwijsconcept versus ruimtebehoefte
Een onderwijsconcept mag in principe niet leiden tot een grotere ruimtebehoefte dan hierboven
vermeld.
Duurzaam bouwen
Er zal binnen de beschikbare investeringsruimte zo duurzaam mogelijk worden gebouwd om
exploitatiekosten zoveel mogelijk te beperken.
Flexibel en multifunctioneel
Voor nieuwe gebouwen geldt dat ruimten flexibel en multifunctioneel bruikbaar dienen te zijn. Er
wordt immers steeds minder klassikaal en steeds meer groepsdoorbrekend gewerkt en er worden in toenemende mate moderne media gebruikt, zoals computers.
Bestaande gebouwen dienen te worden aangepast om ze te kunnen laten voldoen aan de huidige eisen.
Gebouwexploitatie
Gebouwen dienen te kunnen worden geëxploiteerd binnen de daarvoor beschikbare normbedragen. Dat kan onder meer door verjonging van het gebouwenbestand en het treffen van energetische maatregelen aan gebouwen, in aanvulling op het reguliere onderhoud.
Bij nieuwbouw dient naast de investeringskosten ook de gebouwexploitatie nadrukkelijk mee te
worden genomen in haalbaarheidsstudie en planontwikkeling.
Onderhoud: sober en doelmatig
Voor onderhoud geldt: sober en doelmatig, zoals gedefinieerd in de gemeentelijke huisvestingsverordening.
Aanpassing bestaande gebouwen
Voor aanpassing van bestaande gebouwen en (vervangende) nieuwbouw geldt: conform de
VNG-norm op basis van leerlingprognoses en actuele onderwijskundige en maatschappelijke
ontwikkelingen
Gemeentelijke Integrale Huisvestingsplanning
Het spreidingsplan dient aan te sluiten op c.q. concrete input te leveren voor de gemeentelijke
integrale huisvestingsplanning.
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INTERNE EN EXTERNE BELANGHEBBENDEN
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke interne en externe partijen betrokken zijn bij de vaststelling en uitvoering van het spreidingsplan. Tevens wordt vastgelegd welke (formele) rol zij
daarbij vervullen.
Intern
Schoolbesturen
+ directeur/bestuurder
KOW
Raden van Toezicht
(indien van toepassing)

Vaststelling van het spreidingsplan
Goedkeuring van de bestuurlijke besluitvorming

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
(GMR)
+ Ondernemingsraad (OR) KOW en Cliëntenraad KOW
Medezeggenschapsraden (MR) en Ouderwerkgroepen (OWG) KOW

Wettelijke advies- en instemmingsbevoegdheden
+ klankbordfunctie

Schooldirecteuren

Advisering in het kader van de beleidsvoorbereiding + uitvoering van vastgesteld beleid

Personeelsleden

Inspraak via de personeelsgeleding van de
GMR c.q. MR

Ouders

Inspraak via de oudergeleding van de GMR
c.q. MR
Inspraak via de algemene ledenvergadering

Ouders/leden

Wettelijke advies- en instemmingsbevoegdheden

Extern
Gemeente Veere

Uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting
+Goedkeuring opheffing openbare school
+Peuterspeelzaalbeleid
Ministerie van OCW
Indien van toepassing: fusietoets
Samenwerkingsverband
Ontwikkeling van flankerend beleid + afstemming over de gevolgen van de uitvoering van
het spreidingsplan
Onderwijsinspectie
Informatiebron en toetsend orgaan
Woningcorporaties
Ontwikkeling van flankerend beleid + afstemming over de gevolgen van de uitvoering van
het spreidingsplan
Centrales voor overheids- en onderwijs-perso- Beoordeling van de rechtspositionele gevolneel
gen van reorganisaties anders dan fusies,
waaronder begrepen de opheffing van een
school (onderdeel 13.2 van de CAO-PO).
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PROCEDURES VAN INSPRAAK EN BESLUITVORMING
Algemeen
De participanten in de planvorming zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedures van inspraak en besluitvorming.
Voor de vaststelling van het spreidingsplan, alsmede latere wijzigingen, wordt onderstaande procedure
gevolgd.
Stap 1
Het concept-spreidingsplan wordt voorbereid door de stuurgroep Spreidingsplan Onderwijs & Opvang
gemeente Veere.
Stap 2
Het concept-spreidingsplan wordt op de website gezet met de mogelijkheid belangstellenden op de inhoud van het plan te laten reageren en daarmee een beeld te krijgen van het draagvlak voor de verschillende scenario’s.
Stap 3
Het concept-spreidingsplan wordt beoordeeld door de besturen van de scholen en van de kinderopvang
en vervolgens om advies voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsorganen.
Stap 4
Het concept-spreidingsplan wordt besproken met een vertegenwoordiging van de gezamenlijke dorpsraden.
Stap 5
Het concept-spreidingsplan wordt besproken met het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Veere.
Stap 6
Het concept-spreidingsplan wordt besproken met de Commissie MO van de gemeenteraad van Veere.
Stap 7
Ingekomen reacties worden door de stuurgroep verwerkt tot een definitief concept.
Stap 8
De besturen nemen over het spreidingsplan een voorgenomen besluit.
Stap 9
Het voorgenomen besluit wordt om advies c.q. instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen, Raad van Toezicht Archipelscholen, algemene ledenvergaderingen Primas en RSV.
Stap 10
De besturen nemen over het spreidingsplan een definitief besluit. Indien van toepassing, wordt dit besluit
bij Archipelscholen ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
Stap 11
Het definitieve spreidingsplan wordt gepresenteerd en overhandigd aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Veere.
Stap 12
Op basis van de inhoud van het spreidingsplan neemt de gemeenteraad van Veere in december 2012
een besluit over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de periode 2012-2022.
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UITVOERING PER PLANPERIODE
Stap 1
Per planperiode worden beschreven:
•
de probleemstelling per woonkern
•
mogelijke scenario’s op basis van de in deel 1 geformuleerde ambities en uitgangspunten
•
het plan van aanpak voor de te maken beleidskeuzes en de uitvoering daarvan
Stap 2
Het plan van aanpak wordt ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de
betrokken scholen (vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van
de school).
Dit kan onder meer betrekking hebben op:
•
verhuizing van (een deel van) de school;
•
sluiting van een dislocatie;
•
het afstaan van een deel van het gebouw ten behoeve van andere scholen of andere
doeleinden;
•
het invoeren van meerschoolse directies;
•
fusie van de school;
•
sluiting van de school.
Stap 3
De betrokken schoolbesturen nemen een definitief intentiebesluit en op basis van het plan van
aanpak worden de gevolgen van de gekozen beleidsoptie in beeld gebracht.
Stap 4
De betrokken schoolbesturen nemen over de gevolgen van de gekozen beleidsoptie een voorgenomen besluit.
Stap 5
Het voorgenomen besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsraden.
Stap 6
De betrokken besturen nemen een definitief besluit.
Stap 7
Indien noodzakelijk, wordt door de besturen voldaan aan andere wet- en regelgeving en/of
bepalingen uit de CAO-PO (bijvoorbeeld: uitvoering fusietoets, goedkeuring gemeente Veere bij
opheffing openbare school, overleg over rechtspositionele gevolgen met de centrales voor overheids- en onderwijspersoneel).
Stap 8
Alle belanghebbenden worden geïnformeerd over de besluitvorming.
Stap 9
De genomen besluiten worden uitgevoerd.
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INSTRUMENTEN
Voor het effectueren van gemaakte beleidskeuzes kunnen onderstaande instrumenten worden
gehanteerd.
•
berekenen krimp per woonkern
•
monitoren van de schoolgrootte
•
instandhoudingsbeleid per bestuur
•
monitoren leeftijdsopbouw personeel en natuurlijk verloop
•
gebruik maken van benchmarkgegevens
•
gezamenlijk beleid inzake vertrekbevorderende maatregelen
•
gezamenlijk mobiliteitsbeleid
•
draaiboek scholenfusie
•
draaiboek schoolsluiting
•
regeling fusiefaciliteiten basisscholen in krimpgebieden
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COMMUNICATIE EN INFORMATIEVOORZIENING
Verantwoordelijkheden
Tot het moment dat het spreidingsplan is vastgesteld, is de stuurgroep verantwoordelijk voor de
communicatie en informatievoorziening.
De besturen zijn verantwoordelijk voor de communicatie en informatievoorziening met betrekking tot de uitvoering van het spreidingsplan in de verschillende planperiode.
Communicatiestrategie
De uitvoering van het spreidingsplan kan leiden tot ingrijpende veranderingen voor de spreiding
van voorzieningen voor Onderwijs & Opvang in de verschillende woonkernen van de gemeente
Veere. Een zorgvuldige communicatiestrategie is daarbij van groot belang. De boodschap bij
de interne en externe communicatie zal zijn dat partijen met het spreidingsplan pro-actief willen
inspelen op de demografische krimp in de gemeente Veere, waardoor ook in de toekomst kwalitatief goede en duurzame voorzieningen kunnen worden blijven aangeboden.
Middelen
Voor de interne en externe communicatie wordt gebruik gemaakt van de volgende middelen:
•
brieven
•
nieuwsbrieven
•
informatiebijeenkomsten
•
werkbijeenkomsten
•
overleg met interne en externe belanghebbenden
•
gezamenlijke website
•
persberichten/persconferentie
Doelgroepen
De onderscheiden doelgroepen zijn:
Intern:
•
besturen + raden van toezicht + algemene ledenvergadering
•
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
•
ondernemingsraad KOW
•
cliëntenraad KOW
•
medezeggenschapsraden
•
schooldirecteuren
•
personeelsleden
•
ouders/verzorgers
Extern:
•
gemeente Veere (B&W, raadscommissie, gemeenteraad)
•
dorpsraden
•
samenwerkingsverband WSNS
•
woningbouwcorporaties
•
media
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MONITORING, EVALUATIE EN ACTUALISATIE
Verantwoordelijkheden
De vijf partijen die het initiatief hebben genomen voor het spreidingsplan zijn verantwoordelijk
voor de monitoring, de evaluatie en de actualisatie van het plan.
Aan deze verantwoordelijkheden wordt uitvoering gegeven als onderdeel van het jaarlijks op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen de gemeente Veere en de
schoolbesturen in het kader van de meerjarenplanning voor de onderwijshuisvesting.
Voor wat betreft het spreidingsplan zal bij dit overleg ook de Kinderopvang Walcheren worden
betrokken.
Monitoring
De vijf participanten zijn zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening in de eigen organisatie en de interne en externe verantwoording
Evaluatie en actualisatie
In het laatste jaar van elke onderscheiden planperiode vindt een evaluatie plaats van de inhoud
van het spreidingsplan, zodat de resultaten daarvan kunnen worden verwerkt bij de voorbereiding van de volgende planperiode.
Voor de actualisatie van de inhoud van het spreidingsplan zijn de elders in dit plan beschreven
procedures van besluitvorming en inspraak van toepassing.

WERKSTRUCTUUR
Door de initiatiefnemers voor het spreidingsplan is een stuurgroep Spreidingsplan Onderwijs &
Opvang gemeente Veere ingesteld.
De stuurgroep is als volgt samengesteld:
•
Hans Berghmans (adviseur BMC Groep Amersfoort), voorzitter
•
Cees Corstanje (voorzitter Raad van Bestuur, Archipel Scholen)
•
Agnes de Jong (bovenschools management, Primas-scholengroep)
•
Harry van der Maas (vertegenwoordiger Reformatorische Scholen Veere)
•
Edwin van Alphen (directeur/bestuurder Kinderopvang Walcheren)
•
Alex Brunke (beleidsmedewerker, gemeente Veere)
De stuurgroep heeft tot taak:
•
het adviseren aan de betrokken partijen over de inhoud van het spreidingsplan;
•
het bijhouden van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen;
•
het verzamelen van relevante (onderzoeks)gegevens;
•
het periodiek rapporteren over de voortgang
•
het voorbereiden van de periodieke evaluatie en actualisatie van het spreidingsplan;
•
het adviseren over de communicatie en informatievoorziening met interne en externe
belanghebbenden;
•
het voorbereiden van de procedures van besluitvorming en inspraak;
•
het fungeren als vraagbaak voor interne en externe belanghebbenden.
Nadat het spreidingsplan is vastgesteld, wordt de stuurgroep ontbonden en worden de taken
overgenomen door het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen de gemeente
Veere en de schoolbesturen in het kader van de meerjarenplanning voor de onderwijshuisvesting, aangevuld met de Kinderopvang Walcheren.
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INLEIDING
In dit deel 2 van het spreidingsplan worden de situatie in alle kernen en de eventuele ontwikkelingen op het gebied van huisvesting beschreven.
Er worden drie planperiodes onderscheiden:
Planperiode 1: 1 augustus 2012 – 1 augustus 2016
Planperiode 2: 1 augustus 2016 – 1 augustus 2019
Planperiode 3: 1 augustus 2019 – 1 augustus 2022
In de eerste planperiode worden alle kernen genoemd. Eerst de kernen waar wijzigingen in
huisvesting plaats gaan vinden en vervolgens de kernen waar geen ontwikkelingen zijn op het
gebied van huisvesting in de eerste planperiode.
In de tweede en derde planperiode worden niet opnieuw alle kernen genoemd.
De kernen waar wel veranderingen plaatsvinden, worden uitgewerkt.
Tot slot een alternatief scenario voor heel de gemeente Veere. Het is de bedoeling dat er een
bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen, waarvan de consequenties duidelijk zijn
en gedragen kunnen worden.
Om die reden zijn de consequenties van beide benaderingen beschreven:
het spreidingsplan waarbij de afzonderlijke woonkernen als uitgangspunt worden genomen en
een spreidingsplan waarbij geheel Veere als uitgangspunt wordt genomen.
Onderstaand gemakshalve de uitgangspunten met betrekking tot de schoolgrootte, zoals deze
zijn beschreven in deel 1 van het spreidingsplan.
Schoolgrootte
Per school wordt een aantal van 200 leerlingen als de optimale schoolgrootte beschouwd, zodat 8 groepen van gemiddeld 25 leerlingen kunnen worden gevormd. Dit wordt gezien als een
optimale schoolgrootte, waarbij wordt aangetekend dat met een aangepaste organisatie ook
met minder leerlingen en dus met minder middelen toch een goede kwaliteit van onderwijs kan
worden gerealiseerd. Dat stelt echter hogere eisen aan de schoolorganisatie en is per saldo
duurder per leerling.
Rekening houdend met de kleinschaligheid in gemeenten als Veere wordt als ondergrens gewerkt met een streefnorm van 80 leerlingen, zodat per school redelijkerwijs 4 groepen kunnen
worden geformeerd.
Uitgangspunten bij de groepsvorming zijn dat elke leerling klasgenoten heeft en dat groepen
bestaan uit zowel jongens als meisjes.
Voor wat betreft de personele invulling binnen de scholen geldt als uitgangspunt dat een leerkracht maximaal 2 schooljaren onder zijn/haar hoede heeft en dat er maximaal twee leerkrachten worden ingezet per groep of combinatie van groepen.
Met genoemde normen ontstaat er voldoende speelruimte om de jaarlijkse fluctuaties in de leerlingenaantallen per leerjaar te kunnen opvangen.
Zonder het werken met dergelijke normen is het niet mogelijk om tot duurzame oplossingen te
kunnen komen.
Het hanteren van de genoemde normen houdt in dat het voortbestaan van een school vanaf een
zeker moment ter discussie staat als een school vijf jaar achtereen niet in staat is redelijkerwijs
4 groepen te formeren.
KOW hanteert voor het bepalen van het aantal voorzieningen het aantal daadwerkelijke aanmeldingen en informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), gerelateerd aan de exploitatiekosten. KOW behoudt zich het recht voor om kleine groepen (tijdelijk) samen te voegen.
KOW hanteert een ondergrens van
5 kinderen voor de kinderopvang, 5 kinderen voor de buitenschoolse opvang en
8 kinderen voor de peuterspeelzaal.
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PLANPERIODE 1 1 AUGUSTUS 2012 – 1 AUGUSTUS 2016
						Aagtekerke
Huidige situatie
Primas:
De Springplank, Agathastraat 3
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 32
		
Bouwjaar gebouw: 1980
RSV:
		
		

Jhr. W. Versluijsschool, Prelaatweg 22
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 197
Bouwjaar gebouw: 1979

KOW:		

Peuterspeelzaal Peuterpret

Aantal geboorten in Aagtekerke in 2011: 22
Herkomst van de leerlingen van de Jhr. W. Versluijsschool:
Woonkern
Aagtekerke
Domburg
Grijpskerke
Middelburg
Westkapelle
Totaal

Aantal leerlingen
159
2
6
1
29
197

Ontwikkelingen
Met de ouders van De Springplank is afgesproken dat er in onderling overleg gefuseerd wordt
met de Bergpadschool te Grijpskerke. Beide scholen delen reeds een directeur. In elk geval
fuseren de scholen bij minder dan 23 leerlingen, tenzij ouders in de medezeggenschapsraad/
schoolcommissie aangeven dit eerder te willen.
De afstand tussen de beide scholen bedraagt vier kilometer.
Bij een scholenfusie zal Primas in overleg met de ouders het vervoer van de leerlingen regelen.
Scenario
Fusie van De Springplank met de Bergpadschool in Grijpskerke.
De fusieschool wordt gevestigd in Grijpskerke.
In overleg met de ouders van De Springplank zal het leerlingenvervoer naar Grijpskerke moeten
worden geregeld.
Jhr. W. Versluijsschool: de school blijft zelfstandig voortbestaan en er zijn geen ontwikkelingen
voor wat betreft de huisvesting. Gezien de oplopende onderhoudskosten van het gebouw en de
semipermanente aanbouw, die per 2021 is afgeschreven, dient vervangende nieuwbouw prioriteit te hebben direct na planperiode 3.
Kinderopvang mogelijkheden te Aagtekerke:
Tussen de middag opvang: er zijn momenteel geen kinderen die hier gebruik van maken.
Peuterspeelzaal (biedt ook voor- en vroegschoolse educatie). Het heeft de voorkeur van KOW
om de peuterspeelzaal in de basisschool onder te brengen.
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Grijpskerke

Huidige situatie
Primas:
Bergpadschool, Bergpad 1
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 112
		
Bouwjaar gebouw: 1979
		
Aantal geboorten in 2011: 9
KOW:		
Peuterspeelzaal ‘ t Hummelhoekje’
		BSO Speelkamer
Ontwikkelingen
Er is afgesproken dat er op termijn een fusie plaatsvindt met De Springplank te Aagtekerke.
Beide scholen delen reeds een directeur. In elk geval fuseren de scholen bij minder dan 23
leerlingen, tenzij ouders in de medezeggenschapsraad/schoolcommissie aangeven dit eerder te
willen.
De afstand tussen de beide scholen bedraagt vier kilometer.
Scenario
Fusie van De Springplank met de Bergpadschool in Grijpskerke.
De fusieschool wordt gevestigd in Grijpskerke.
In overleg met de ouders van De Springplank zal het leerlingenvervoer naar Grijpskerke moeten
worden geregeld.
Kinderopvangmogelijkheden te Grijpskerke:
De peuterspeelzaal is ondergebracht in de basisschool. Het heeft de voorkeur van KOW om de
buitenschoolse opvang onder te brengen in de basisschool in de zelfde ruimte als de peuterspeelzaal.

						Biggekerke
Huidige situatie
Primas:
De Schute, Schuitvlotstraat 10
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 91
		
Bouwjaar gebouw: 1952
		
Aantal geboorten in 2011: 8
KDV/BSO:

‘t Biggetje

Ontwikkelingen
Nieuwbouw is noodzakelijk. Het schoolgebouw is afgeschreven en vertoont gebreken.
Scenario’s
Nieuw schoolgebouw, mogelijk in combinatie met Dorpshuis/schoolwoningen.
Kinderopvangmogelijkheden te Biggekerke:
Tussen de middag opvang.
Buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd en in vakanties) door Kinderdagverblijf ’t Biggetje.
Kinderdagverblijf door Kinderdagverblijf ’t Biggetje.
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						Gapinge
Huidige situatie
Primas:
De Schutte, Schotsehoek 14
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 28
		
Bouwjaar gebouw: 1981
		
Aantal geboorten in 2011: 4
Ontwikkelingen
De school zal in elk geval fuseren bij minder dan 23 leerlingen, tenzij ouders in de medezeggenschapsraad/schoolcommissie aangeven dit eerder te willen.
Scenario
Scholenfusie met De Wegwijzer in Serooskerke.
De afstand tussen de beide scholen bedraagt twee kilometer.
Bij een scholenfusie zal Primas in overleg met de ouders het vervoer van de leerlingen regelen.
Kinderopvangmogelijkheden te Gapinge:
Tussen de middag opvang.
Bij een aanhoudend laag bezoek zal deze voorziening op termijn sluiten.

						

						Serooskerke
Huidige situatie
Primas:
De Wegwijzer, Wilgenlaan 12
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 143
		
Bouwjaar gebouw: 1967
		
Aantal geboorten in 2011: 14
KOW: 		

Peuterspeelzaal Vrolijke keet

Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.
Scenario’s
Scholenfusie met De Schutte in Gapinge.
De afstand tussen de beide scholen bedraagt twee kilometer.
Bij een scholenfusie zal Primas in overleg met de ouders het vervoer van de leerlingen regelen.
Kinderopvangmogelijkheden te Serooskerke:
Tussen de middag opvang.
Peuterspeelzaal biedt voor- en vroegschoolse educatie. Het heeft de voorkeur van KOW om de
peuterspeelzaal onder te brengen in de basisschool.
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						Oostkapelle
Huidige situatie
Archipel:
De Knotwilg, Torenstraat 29
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 59
		
Bouwjaar gebouw: 1972
Primas:
		
		

De Regenboog, Torenstraat 29
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 54
Bouwjaar gebouw: 1972

RSV:		
		
		
		

Eben-Haëzerschool, Vlaamse Gaai 2
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 128
Bouwjaar gebouw: 1984
Aantal geboorten in Oostkapelle in 2011: 15

KOW: 		
		
		

Peuterspeelzaal ‘t Speeltreintje
BSO Grote Beer
KDV Kleine Beer

Herkomst van de leerlingen van de Eben-Haëzerschool:
Woonkern
Oostkapelle
Serooskerke
Vrouwenpolder
Middelburg
Domburg
Gapinge
Grijpskerke
Totaal

Aantal leerlingen
71
40
9
1
3
1
3
128

Ontwikkelingen
De Knotwilg en De Regenboog worden per 1 augustus 2012 ondergebracht in het gebouw van
De Regenboog.
Beleidsintentie
Per 1 augustus 2013 wordt door middel van een scholenfusie een samenwerkingsschool gevormd onder het bestuur van Archipel of van Primas.
Scenario’s
Stap 1: In planperiode 1 worden de scholen ondergebracht in 1 gebouw.
Stap 2: In planperiode 1 wordt een samenwerkingsschool gevormd.
Stap 3: In planperiode 2 wordt de samenwerkingsschool ondergebracht in een nieuw
gebouw, met de mogelijkheid dat in overleg met het schoolbestuur ook de
Eben-Haëzerschool in dit gebouw wordt gehuisvest.
Kinderopvangmogelijkheden te Oostkapelle:
Tussen de middag opvang.
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							Veere
Huidige situatie
Archipel:
Het Veer, Sandenburghlaan 1
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 46
		
Bouwjaar gebouw: 1981
Primas:
		
		
		

Valeriusschool, Wijngaardstraat 8
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 72
Bouwjaar gebouw: 2000
Aantal geboorten in 2011: 16

KOW: 		
		

Peterspeelzaal Veerse Mopjes
BSO Schotse Schelm

Ontwikkelingen
De besturen en de ouders hebben de intentie uitgesproken tot een samenwerkingsschool te willen komen in de kern Veere.
Beleidsintentie
Per 1 augustus 2013 wordt door middel van een scholenfusie een samenwerkingsschool gevormd onder het bestuur van Archipel of van Primas.
Een en ander zal zoveel mogelijk parallel lopen met de planvorming in Oostkapelle in verband
met eventuele ‘uitruil’ van personeel van Archipel en van Primas.
Scenario
De samenwerkingsschool ondergebracht in 1 van de 2 bestaande gebouwen.
Kinderopvangmogelijkheden te Veere:
Tussen de middag opvang.
Het heeft de voorkeur van KOW om peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang onder te brengen in de basisschool.
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						Zoutelande
Huidige situatie
Primas:
Willibrordusschool, Nieuwstraat 37
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 103
		
Bouwjaar gebouw: 1959
		
Aantal geboorten in 2011: 10
KOW: 		
Peuterspeelzaal Zandvretertjes
		BSO Paalhoofd
Ontwikkelingen
Er zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw.
Scenario
De school blijft zelfstandig voortbestaan.
Kinderopvangmogelijkheden te Zoutelande:
Tussen de middag opvang.
Het heeft de voorkeur van KOW om peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang onder te brengen in de basisschool.

					

						Westkapelle
Huidige situatie
Archipel:
De Lichtboei, Koudorpstraat 18
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 94
		
Bouwjaar gebouw: 1979
Primas:
		
		
		

De Lichtstraal, Europaplein 10
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 93
Bouwjaar gebouw: 1959
Aantal geboorten in Westkapelle in 2011: 25

KOW:		
		

Peuterspeelzaal, KDV Watertoren
BSO Wannes & Ko

Ontwikkelingen
Geen ontwikkelingen in deze planperiode.
Kinderopvangmogelijkheden te Westkapelle:
Tussen de middag opvang.
Buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd en in vakanties).
Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal geïntegreerd in 1 voorziening.
Indien het tot een basisschool komt in Westkapelle, zijn de opvangvormen daarin onder te
brengen.
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Koudekerke

Huidige situatie
Archipel:
		
		

De Sprong, Biggekerksestraat 2
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 128
Bouwjaar gebouw: 2006

Primas:
		
		
		

‘t Klinket, Tramstraat 36
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 173
Bouwjaar gebouw: 1974
Aantal geboorten in Koudekerke in 2011: 34

KOW: 		
		
		

Peuterspeelzaal Ukkepuk
BSO Grote Pien
KDV Kleine Pien

Ontwikkelingen
Geen ontwikkelingen in deze planperiode.
Kinderopvangmogelijkheden te Koudekerke:
Tussen de middag opvang.
Buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd en in vakanties).
Kinderdagverblijf.Peuterspeelzaal, Voor- en vroegschoolse educatie. Het heeft de voorkeur van
KOW om de gehele buitenschoolse opvang onder te brengen in de school.

						

						Domburg
Huidige situatie
Archipel:
De Golfslag, Juffrouw de Putteplein 3
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 98
		
Bouwjaar gebouw: 2011
		
Aantal geboorten in 2011: 10
KOW: 		

Peuterspeelzaal, KDV en BSO Watertoren

Ontwikkelingen
Geen ontwikkelingen in deze planperiode.
Kinderopvangmogelijkheden te Domburg:
Tussen de middag opvang.
Buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd en in vakanties).
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende ruimten. Dit dient teruggebracht te worden tot 1
ruimte.
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						Meliskerke
Huidige situatie
RSV:		
Boazschool, Valkenburgstraat 10
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 185
		
Bouwjaar gebouw: 2003
		
Aantal geboorten in 2011: 25
KOW:		

Peuterspeelzaal Klein Duimpje

Herkomst van de leerlingen van de Boazschool:
Woonkern
Grijpskerke
Meliskerke
Biggekerke
Zoutelande
Totaal

Aantal leerlingen
4
161
12
8
185

Ontwikkelingen
Geen ontwikkelingen in deze planperiode.
Kinderopvangmogelijkheden te Meliskerke:
Tussen de middag opvang.
Peuterspeelzaal.
Het heeft de voorkeur van KOW om de peuterspeelzaal onder te brengen in de basisschool.
						Vrouwenpolder
Huidige situatie
Primas:
De Goede Polder, Nieuwstraat 39
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 89
		
Bouwjaar gebouw: 1969, renovatie buitenzijde in 2008
		
Aantal geboorten in 2011: 11
KOW:		
Peuterspeelzaal Ons Polderhuisje
		
Ontwikkelingen
Geen ontwikkelingen in deze planperiode.
Kinderopvangmogelijkheden te Vrouwenpolder:
Tussen de middag opvang.
Peuterspeelzaal is ondergebracht in de basisschool.
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PLANPERIODE 2

1 AUGUSTUS 2016 – 1 AUGUSTUS 2019

			Aagtekerke
Zoals omschreven in planperiode 1 indien er niets verandert.
			Grijpskerke
Zoals omschreven in planperiode 1 indien er niets verandert.
			Gapinge
Zoals omschreven in planperiode 1 indien er niets verandert.
			Serooskerke
Zoals omschreven in planperiode 1 indien er niets verandert.
			Westkapelle
Huidige situatie
Archipel:
De Lichtboei, Koudorpstraat 18
		
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 94
		
Bouwjaar gebouw: 1979
Primas:
		
		
		

De Lichtstraal, Europaplein 10
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 93
Bouwjaar gebouw: 1959
Aantal geboorten in Westkapelle in 2011: 25

KOW:		
		

Peuterspeelzaal, KDV Watertoren
BSO Wannes & Ko

Leerlingprognoses:

De Lichtboei
De Lichtstraal

2016
75
81

2017
74
80

2018
76
82

2019
74
80

Ontwikkelingen
Beide schoolgebouwen verkeren nog in aanvaardbare staat, maar zijn toe aan vervanging.
Scenario
Beide scholen worden ondergebracht in een nieuw gebouw.
In 1 gebouw kan meer worden gerealiseerd dan in twee afzonderlijke gebouwen.
Er is flexibeler om te gaan met de ruimtebehoefte.
Kinderopvangmogelijkheden te Westkapelle:
Tussen de middag opvang.
Buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd en in vakanties).
Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal geïntegreerd in 1 voorziening.
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						Koudekerke
Huidige situatie
Archipel:
		
		

De Sprong, Biggekerksestraat 2
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 128
Bouwjaar gebouw: 2006

Primas:
		
		
		

‘t Klinket, Tramstraat 36
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011: 173
Bouwjaar gebouw: 1974
Aantal geboorten in Koudekerke in 2011: 34

KOW: 		
		
		

Peuterspeelzaal Ukkepuk
BSO Grote Pien
KDV Kleine Pien

Leerlingprognoses:

De Sprong
‘t Klinket

2016
131
121

2017
131
121

2018
130
120

2019
126
116

Ontwikkelingen
Momenteel is er sprake van meer toestroom van leerlingen naar De Sprong.
In de komende jaren zal het aantal leerlingen in Koudekerke dalen.
Beide scholen staan open voor samenwerking.
Scenario
Eventueel vorming van een brede samenwerkingsschool nieuwe stijl, inclusief kinderopvang.
De omstandigheden zijn dusdanig dat de vorming van een samenwerkingsschool ook in een
volgende planperiode kan plaatsvinden.
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PLANPERIODE 3

1 AUGUSTUS 2019 – 1 AUGUSTUS 2022

				Serooskerke en Vrouwenpolder
Huidige situatie
Primas:
De Wegwijzer, Wilgenlaan 12
		
Bouwjaar gebouw: 1967
Primas:
		
		

De Goede Polder, Nieuwstraat 39, Vrouwenpolder
Bouwjaar gebouw: 1969, renovatie buitenzijde 2008
Aantal geboorten in Serooskerke en Vrouwenpolder in 2011: 14 + 11

Leerlingprognoses:
2019
122

De Wegwijzer
(incl. De Schutte)
De Goede Polder 69

2020
121

2021
115

2022
113

70

70

70

Ontwikkelingen
Op termijn wordt uitgegaan van samenvoeging van beide scholen inclusief kinderopvang.
Scenario
Vorming van een nieuwe school op een nader te bepalen nieuwe locatie.
Beide schoolgebouwen zijn over een jaar of tien aan vervanging toe.
Met beide scholen is een brede school te realiseren met diensten en faciliteiten die voor de afzonderlijke scholen niet te realiseren zijn.
Bijzonder aandachtspunt hierbij is het kindveilig maken van de verkeerssituatie door middel van
onder meer fietspaden. Dit vraagt om gezamenlijke actie van Primas, de gemeente Veere en de
provincie Zeeland.

RESUMEREND
Nieuwbouw
In de eerste fase 2012-2016: nieuwbouw Zoutelande en nieuwbouw Biggekerke
In de tweede fase 2016-2019: nieuwbouw Westkapelle
In de tweede fase 2016-2019: nieuwbouw Oostkapelle
In de derde fase 2019-2022: nieuwbouw Serooskerke/Vrouwenpolder op nader te bepalen
locatie(s)
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CONSEQUENTIES VAN HET SPREIDINGSPLAN WAARBIJ DE WOONKERNEN ALS
UITGANGSPUNT WORDEN GENOMEN
Behoud onderwijsvoorziening
Veel kernen behouden een onderwijsvoorziening.
Door velen wordt het behoud van een onderwijsvoorziening als cruciaal voor de leefbaarheid
van de kern ervaren.
Betrokkenheid
Ouders voelen zich in sterke mate betrokken bij een school in de kern.
Korte lijnen en persoonlijk contact worden als bijzonder waardevol beschouwd.
Niet overal kinderopvangmogelijkheden
Kinderopvang (BSO = voor en naschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) zal niet
overal mogelijk zijn. Het is eenvoudigweg te duur om dit te bekostigen. Dit is een probleem voor
de schoolbesturen daar zij verplicht zijn BSO te bieden. Kinderen zullen hiervoor dan moeten
reizen met alle gevolgen van dien: reistijd, vervoerskosten, verkeersveiligheid, etc.
Veel jonge ouders stellen het op prijs dat zij hun kind(eren) rond 8.00 uur ergens brengen en
tussen 16.00 en 18.00 uur aldaar weer kunnen ophalen, zonder dat de kinderen tussentijds
verplaatst behoeven te worden.
Leegstandskorting
Een aantal leerlingen geeft recht op een vergoeding voor een bepaald aantal m2.
Bij daling van het leerlingenaantal krijgt men te maken met ‘leegstand’. Dat betekent dat men
meer m2 heeft dan waar men recht op heeft. Heeft een school bijvoorbeeld 500 m2 en gezien
het leerlingenaantal maar recht op 400 m2, dan is er leegstand van 100 m2. Voor die 100 m2
krijgt men geen vergoeding meer, terwijl er wel kosten worden gemaakt.
Leegstand kost de gemeente: € 10,00 per m2 per jaar (onderhoud). Leegstand kost het schoolbestuur € 45,00 per m2 per jaar (onderhoud binnen, energie, schoonmaak, etc.)
(Bron: rapport Groeien door krimp, VOS/ABB, mei 2012).
Kosten per leerling
De kosten van een leerling op een basisschool met 23 leerlingen bedragen rond de
€ 10.700,- per kind per jaar en op een gemiddelde basisschool van 225 leerlingen rond de
€ 4.000,- per kind per jaar (Bron: website Besturenraad, Woerden).

		

Gemiddelde schoolgrootte
De opheffingsnorm in de gemeente Veere is 53. De wettelijke sluitingsnorm is 23.
Archipel en Primas maken gebruik van de gemiddelde schoolgrootteregeling:
de gezamenlijke scholen houden de scholen onder de 53 leerlingen in stand.
De wettelijke bekostiging wordt toegekend per leerling ongeacht het aantal scholen.
Slechts gedeeltelijk worden deze extra lasten gecompenseerd (kleine scholentoeslag).
De organisaties moeten dus niet te veel in aantal leerlingen dalen, anders komt het gemiddelde
in gevaar en is het schoolbestuur genoodzaakt een of meerdere scholen te sluiten. Elk jaar
opnieuw moet voor de desbetreffende scholen een aanvraag worden gedaan bij het ministerie
van onderwijs. Daalt een van die scholen onder de 23 leerlingen dan is sluiting in het schooljaar
daarna onherroepelijk (tenzij een sterke stijging van het aantal leerlingen op korte termijn kan
worden aangetoond).
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Toekomst
Er is onzekerheid over de toekomstbestendigheid van deze benadering.
Bij een aanhoudende daling zal de problematiek van de instandhouding en de betaalbaarheid
daarvan zich blijven herhalen.
Kunnen de minpunten worden omgebogen?
Door te kiezen voor een benadering per woonkern en vervolgens de huisvestingsvoorzieningen daarop af te stemmen, betekent dit dat de schoolbesturen en de gemeente Veere zich voor
lange tijd vastleggen. Hiermee vervalt de mogelijkheid om op een flexibele manier in te spelen
op ontwikkelingen en eventueel alsnog voor een ander spreidingsbeleid te kiezen.
Er is echter een mogelijkheid om de nieuw te bouwen scholen niet langer voor 40 jaar maar
voor bijvoorbeeld 15 jaar te bouwen. Een andere optie is zo te bouwen dat een schoolgebouw
makkelijk is om te vormen tot bijvoorbeeld woningen of andere bestemmingen.
Het desgewenst alsnog kunnen kiezen voor een alternatief is afhankelijk van de bevolkingsontwikkeling. Alles moet immers wel betaalbaar blijven. Niemand schiet er iets mee op wanneer
schoolbesturen in de financiële problemen komen of zelfs failliet gaan. Ook schiet niemand er
iets mee op wanneer de exploitatie van een gebouw zoveel van het beschikbare budget opeist
dat er nauwelijks meer geld over is voor leerkrachten en lesmaterialen.
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Alternatief scenario voor geheel Veere
Behalve een spreidingsplan waarin wordt uitgegaan van herschikking van de voorzieningen
vanuit de bestaande situatie in de verschillende woonkernen, is er nog een ander alternatief om
te komen tot duurzame voorzieningen voor Onderwijs & Opvang in de gemeente Veere:
Regioscholen verspreid over de gemeente Veere.
Haalbaar en betaalbaar dus duurzaam
Om te voorkomen dat er niet over 5 of 10 jaar opnieuw gesproken moet worden over een herindeling van scholen in verband met de zich doorzettende krimp, kan gekozen worden voor deze
meer duurzame, lange termijn oplossing.
Bij wie komt de school?
Om te voorkomen dat er ‘strijd’ ontstaat tussen de kernen over de vraag wie er een school mag
behouden, zou gekozen kunnen worden voor regioscholen.
Deze regioscholen worden verspreid over de gemeente Veere. In overleg met deskundigen (planologen) wordt bekeken wat de meest geschikte locaties zijn.
De desbetreffende locaties moeten voor kinderen uit de omliggende kernen goed te bereiken
zijn (thuisnabij onderwijs). Altijd een school binnen 4 tot 5 km.
Meer dan alleen onderwijs
Ontwikkelen van kinderen gebeurt al op jonge leeftijd op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzalen. Daarnaast nemen steeds meer mensen deel aan het arbeidsproces. Dit is een
maatschappelijk gegeven en er liggen kansen dit goed vorm te geven in een regioschool. In
iedere kern deze voorzieningen realiseren is niet haalbaar en niet betaalbaar. Binnen een regioschool zijn er echter tal van mogelijkheden.
Bundeling van krachten, talenten en cultureel erfgoed
Kinderen genieten van 8.30 tot 15.30 uur onderwijs, met als inzet kwalitatief uitmuntend onderwijs dat onze kinderen in alle opzichten goed voorbereidt op de toekomst.
Buiten deze tijden kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang.
De opvang kan bij een dergelijke voorziening een geheel eigen ruimte krijgen met een ander
karakter dan de onderwijsruimten.
Er kan een combinatie plaatsvinden met activiteiten op het gebied van sport, ontspanning, spel,
kunst- en cultuur.
Om dit te realiseren, zal er samenwerking gezocht moeten worden met de muziekschool, muziek- en sportverenigingen, musea, bibliotheken etc.
Verder is te denken aan een manege en schooltuinen.
Diensten
Samenwerking met de GGD, het schoolmaatschappelijk werk, etc. in de vorm van het delen van
huisvestingsvoorzieningen, behoort tot de mogelijkheden.
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Invulling regioschool
Binnen een regioschool kunnen de volgende voorzieningen worden ondergebracht:
•
leslokalen, speellokaal, sportzaal
•
lokaal voor kunst- en cultuureducatie en techniek
•
lokaal voor ICT
•
lokaal voor Plusklassen
•
gemeenschappelijke multifunctionele ruimte
•
vergaderruimtes en kantoorruimtes
•
ruimtes voor ‘zorg’
•
ruimten voor kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang
Een gebouw van de gemeenschap
De navolgende instellingen zouden ook kunnen worden ondergebracht:
verenigingen (muziek, koersbal, etc.) en instanties (GGD, politie, schoolmaatschappelijk werk),
bank en post, bibliotheek.
Delen
Binnen de regioschool kunnen twee scholen van dezelfde denominatie of scholen van verschillende denominatie gehuisvest worden. In het laatste geval kunnen de scholen tal van voorzieningen delen terwijl zij hun eigen identiteit behouden.
Geen grootschaligheid
Het is niet wenselijk wanneer dergelijke scholen te groot worden.
Een regioschool van 200 tot 300 leerlingen is een goede optie.
Een toekomstbeeld
Voor een impressie hoe de situering van regioscholen eruit zou kunnen zien, wordt verwezen
naar het kaartje in deel 3.
Wanneer blijkt dat er richting regioscholen wordt gedacht, zal er samen met deskundigen gekeken worden naar de meest geschikte en strategische locaties voor deze scholen.
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CONSEQUENTIES VAN EEN SPREIDINGSPLAN WAARBIJ GEHEEL VEERE ALS
UITGANGSPUNT WORDT GENOMEN
Behoud onderwijsvoorziening
Onderwijsvoorzieningen worden gedeeld met andere kernen. Er is altijd binnen 4 tot 5 kilometer
een school. Door velen wordt het behoud van een onderwijsvoorziening als cruciaal voor leefbaarheid van de kern ervaren. Bij de komst van de regioschool gaat dat verloren.
Betrokkenheid
Ouders kunnen zich minder betrokken voelen bij een regioschool.
Overal kinderopvangmogelijkheden
Kinderopvang (BSO = voor en naschoolse opvang en een voorschoolse voorziening, (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal)) zal op alle vijf regioscholen mogelijk zijn.
Het lijkt haalbaar en rendabel om dit te bekostigen.
Schoolbesturen kunnen op een goede manier aan hun verplichtingen voldoen.
Ouders kunnen hun kind(eren) rond 07.30 uur naar de regioschool brengen en ruim na schooltijd aldaar weer kunnen ophalen, zonder dat de kinderen tussentijds verplaatst behoeven te
worden. Inzet van oma’s en opa’s zal in de toekomst veranderen: zij blijven zelf (beiden) langer
werken.
Vervoer
Bij het realiseren van regioscholen zal gezorgd moeten worden voor adequate en veilige vervoersvoorzieningen.
Leegstandskorting
Problematiek rond leegstand zal bij regioscholen een veel kleinere rol spelen.
Kosten per leerling
De kosten per kind per jaar zullen rond de € 4.500,- zijn op de regioschool.
Gemiddelde schoolgrootte
De opheffingsnorm in de gemeente Veere is 53. De wettelijke sluitingsnorm is 23.
Bij de vorming van regioscholen is er geen sprake meer van ‘gemiddelde schoolgrootteproblematiek’.
Toekomst
Regioscholen zijn toekomstbestendig en kunnen fluctuaties in leerlingenaantallen makkelijker
opvangen.
Personeel
Voor personeel biedt een regioschool vele mogelijkheden wat loopbaanontwikkeling en taak- en
functiedifferentiatie betreft.
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SPREIDINGSPLAN 2012-2022
ONDERWIJS & OPVANG
GEMEENTE VEERE
DEEL 3

Bijlagen

37

38

School

2006

2007

2008

2009

2010

2011

181
46
82
82
66
69
94
95
102
93
218
109
207
45
224
56
134
131
92
124

192
44
85
88
63
78
99
78
103
94
216
113
205
31
209
50
137
129
97
128

174
37
82
86
63
68
97
74
115
105
222
108
196
0
212
45
136
138
94
131

168
36
78
87
61
64
96
75
111
100
193
103
188
0
209
44
134
123
94
138

156
32
80
87
57
60
90
64
108
98
177
102
188

143
28
72
87
46
59
98
54
128
91
173
103
185

203
34
120
100
82
131

197
32
112
94
93
128

2250

2239

2183

2102

1969

1923

openbaar onderwijs

462

472

481

455

415

425

reformatorisch onderwijs

555

542

539

535

522

510

prot.christelijk onderwijs

1233

1225

1163

1112

1032

988

De Wegwijzer Serooskerke
De Schutte Gapinge
Valeriusschool Veere
De Goede Polder Vrouwenpolder
Het Veer Zanddijk
De Knotwilg Oostkapelle
De Golfslag Domburg
De Regenboog Oostkapelle
De Sprong Koudekerke
De Schute Biggekerke
t Klinket Koudekerke
Willibrordusschool Zoutelande
Boaz Meliskerke
De Zeester Meliskerke
J.W.Versluys Aagtekerke
De Springplank Aagtekerke
De Bergpad Grijpskerke
De Lichtboei Westkapelle
De Lichtstraal Westkapelle
Eben Haëzerschool Oostkapelle
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Begrippenkader opvangvoorzieningen
Kinderdagverblijf 0-4 jaar
In het kinderdagverblijf worden kinderen opgevangen van 10 weken tot 4 jaar. De opvang vindt
overdag plaats en de kinderen worden opgevangen in een groep. Het dagverblijf is voor de
kinderen een tweede omgeving naast die van thuis: een andere ruimte, andere volwassenen en
andere kinderen. Door middel van vaste pedagogisch medewerkers op de groep hebben kinderen vertrouwde gezichten om zich heen.
Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30-18.00 uur met uitzondering van zaterdag en zondag,
feestdagen en een sluitingsdag in verband met deskundigheidsbevordering van het personeel.
Daarnaast is er op een aantal locaties verlengde opvang tussen 7.00 en 19.30 uur mogelijk.
KOW biedt zowel opvang in vaste groepen als in groepen voor flexibele opvang. KOW werkt
voornamelijk met verticale groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Ook zijn er horizontale groepen met kinderen van dezelfde leeftijden (baby-, dreumes- en peutergroepen).
Afhankelijk van de locatie zijn er tussen de 10 en 16 kinderen op een groep.
Peutergroep 2-4 jaar
De peutergroep is bij KOW een veilige stimulerende speel- en ontmoetingsplek voor peuters.
Hoofddoel van de peutergroep is bevorderen van sociaal gedrag door middel van spel, in een
klimaat dat tegemoet komt aan de basisbehoeften van kinderen (autonomie, relatie en competentie (zie ook pagina 5). Het kind krijgt zo de mogelijkheid om zich op alle ontwikkelingslijnen
(sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motoriek, cognitieve ontwikkeling
(KIJK!peuters, Bazalt 2008) te ontwikkelen. Spel en contact met anderen zijn daarbij onmisbaar.
Voor de peuter is de speelzaal een uitdagende en leerzame omgeving, waar hij zich zonder
ouder gaat ontplooien. Voor de ouder biedt de peutergroep nieuwe contacten en de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over spel, ontwikkeling en opvoeding. Zo biedt de peutergroep
een goede startpositie voor de overgang naar de basisschool. De samenwerking van KOW met
de basisscholen maakt ondersteuning waar nodig mogelijk. Kinderen van 2-4 jaar komen twee
dagdelen per week, 40 weken per jaar, in een groep van 16 leeftijdsgenoten. Deze groep wordt
door twee pedagogisch medewerkers geleid. Soms is er extra ontwikkelingsstimulering nodig
voor een goede ontwikkeling van een kind. In dat geval wordt met de ouders overlegd voor het
volgen van een extra dagdeel in het kader van voor- en vroegschoolse educatie.
Buitenschoolse opvang 4-13 jaar
De buitenschoolse opvang is bij KOW de ontspanning voor of na de inspanning op school, met
andere woorden, BSOtijd is speeltijd. Op de BSO kunnen kinderen huiswerk maken indien dit
nodig is. Er zal echter geen sprake zijn van huiswerkbegeleiding of –controle door de pedagogisch medewerker.
Het schoolgaande kind ervaart de school als een belangrijke andere leefwereld. Deze wereld is
anders, omdat ze gericht is op resultaat en prestaties. Andere volwassenen dan de ouders laten
hier hun invloed gelden. Ook wordt het kind beïnvloed door de leeftijdsgenoten. De ontwikkeling
van het kind richt zich op verleggen van grenzen, ontwikkelen van diverse vaardigheden, zoeken naar eigen identiteit en naar het juiste niveau van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De
buitenschoolse opvang speelt in op deze ontwikkeling. Begeleiden gaat de plaats innemen van
verzorgen. De groep geldt als proeftuin en de pedagogisch medewerker is een vertrouwd persoon om het pedagogisch klimaat te scheppen. Er is ruimte en respect voor de kinderen en voor
elkaar. Men neemt elkaar serieus en overlegt. Negatieve uitingen worden rustig maar duidelijk
gecorrigeerd.
Kinderen van 4-13 jaar kunnen tijdens de schoolweken voor schooltijd komen van 7.30 uur
totdat de school begint. Na schooltijd kunnen de kinderen komen op maandag, dinsdag, donderdag van 15 tot 18 uur en op woensdag en vrijdag van 11.30 tot 18 uur.
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Tijdens de vakantieweken en tijdens studiedagen van de school (indien contract inclusief vakantieopvang) zijn kinderen welkom op de BSO:
·
van 8.00 tot 18 uur (normale BSO)
·
van 7.30 tot 18 uur (indien tijdens schoolweken ook VSO wordt afgenomen)
·
Op een aantal locaties is verlengde opvang tussen 7.00 en 19.30 uur mogelijk.
De groep bestaat, afhankelijk van de locatie uit 10 tot 30 kinderen. De leiding wordt ingezet
naar het aanwezige aantal kinderen.
De groep bestaat, afhankelijk van de locatie uit 10 tot 30 kinderen. De leiding wordt ingezet naar
het aanwezige aantal kinderen.
Gastouderopvang 0-13 jaar
Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan een rustige, kleinschalige, huiselijke sfeer dan is gastouderopvang ideaal. Een kind wordt opgevangen bij de gastouder of bij u thuis. Er is ruimte om
te spelen met andere kinderen, te ontdekken en te kunnen rusten in een veilige omgeving met
een vertrouwd gezicht. Gastouder- en thuisopvang zijn ook een goede optie wanneer een ouder
flexibele werktijden heeft en is goed te combineren met één van onze andere opvangvormen.
Gastouder- en thuisopvang via KOW is alleen mogelijk op Walcheren.
Boterhammenbrigade
De Boterhammenbrigade zorgt voor een professionele opvang van uw kind tussen de middag
op school. Er wordt gewerkt met pedagogisch medewerkers en vrijwilligers.
Er wordt gezamenlijk gegeten waarna het kind een spelletje kan doen, buiten spelen, een puzzel maken of rustig een boek lezen. Zo krijgt het kind weer voldoende energie voor de middag
op school. Iedere basisschool is verplicht tussendemiddagopvang aan te bieden.
Voor- en vroegschoolse educatie
Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Deze programma’s beginnen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en
lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. De doelstelling van het VVE beleid is
om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te
stimuleren dat zij hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een
aantal dagdelen per week in beslag.
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