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Aanleiding
De gemeenteraad is op grond van artikel 74, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht het Plan van Scholen
jaarlijks vast te stellen.
De vaststelling van een Plan van Scholen blijft achterwege indien (artikel 83, Wpo):
1. Geen aanvragen tot opneming in het plan zijn ingekomen of geen der ingekomen aanvragen voor inwilliging in aanmerking
komt,
2. Stichting van een openbare school niet noodzakelijk is, omdat de in artikel 75, vierde lid, eerste volzin, omschreven situatie
zich niet voordoet en
3. Geen scholen uit het voorafgaande plan voor opneming in het plan in aanmerking komen.
De gemeente Nederweert heeft een aanvraag tot opneming in het Plan van Scholen ontvangen welke voor inwilliging in aanmerking
komt. Dit vormt de aanleiding voor het vaststellen van het Plan van Scholen Primair Onderwijs 2019-2022.
Procedure
De gemeenteraad stelt vóór 1 augustus het Plan van Scholen vast (artikel 74, tweede lid, Wpo). Het Plan van Scholen behoeft de
goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en moet daarom binnen twee weken na de vaststelling ter
goedkeuring aan de minister worden gestuurd (artikel 79, eerste en tweede lid, Wpo). Deze stukken worden daarnaast binnen twee
weken na de vaststelling aan alle aanvragers gezonden met vermelding van de datum waarop het plan ter goedkeuring aan de
minister is gezonden. Het Plan van Scholen wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis.
De minister besluit vóór 1 januari voorafgaande aan de planperiode of het Plan van Scholen wordt goedgekeurd of niet (artikel 79,
derde lid, Wpo). Afschrift van het besluit wordt binnen twee weken aan de gemeenteraad gezonden. Indien de minister niet vóór 1
januari heeft besloten, wordt het plan geacht te zijn goedgekeurd. Tegen het besluit van de minister kunnen schoolbesturen of de
gemeenteraad in beroep gaan bij de minister.
Plan van Scholen
De bekostiging van een school kan pas beginnen, als de school voorkomt op het door de minister goedgekeurde Plan van Scholen
van de gemeente waar men de school wil vestigen. Het Plan van Scholen bestrijkt drie achtereenvolgende schooljaren die volgen
op het jaar van de vaststelling, en vermeldt in ieder geval de school/scholen die bij de aanvang van het eerste schooljaar van de
planperiode voor bekostiging in aanmerking komen (tabel 1). Daarnaast wordt gemotiveerd onderbouwd welke aangevraagde
scholen niet zijn opgenomen (tabel 2).
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Tabel 1. Scholen die bij aanvang van het eerste schooljaar van de planperiode voor bekostiging in aanmerking komen
Schoolbestuur

Naam school

BRIN-nr. Denominatie

Plaats vestiging

Verwachte aantal leerlingen
2019-2020 2020-2021 2021-2022

Stichting De Kempen Openbare Basisschool de Klimop 24AA

Openbaar

Nederweert

222

223

228

Meerderweert

Basisschool De Bongerd

03HG

Rooms-Katholiek Nederweert

94

91

87

Meerderweert

IKC de Kerneel

06DZ

Rooms-Katholiek Nederweert

292

304

313

Meerderweert

BS de Tweesprong

06VY

Rooms-Katholiek Nederweert-Eind

105

103

100

Meerderweert

Bs De Zonnehof

07DN

Rooms-Katholiek Leveroy

85

81

80

Meerderweert

Basisschool Budschop

07ER

Rooms-Katholiek Nederweert

83

81

82

Meerderweert

Basisschool De Schrank

08YR

Rooms-Katholiek Ospel

267

265

266

De gegevens in Tabel 1 zijn gebaseerd op de onderwijsdata van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en op de leerlingprognose
2018. Deze leerlingprognose is opgesteld door Planning Verband Groningen (datum) ten behoeve van de ruimtebehoefte
berekening onderwijshuisvesting. Planning Verband Groningen is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van
onderwijshuisvesting.
Tabel 2. Scholen die bij aanvang van het eerste schooljaar van de planperiode niet voor bekostiging in aanmerking komen
Schoolbestuur

Naam school

Denominatie

Reden

MeerderWeert

t Kienhout

Rooms-Katholiek

Einde bekostiging

Stichting Kindcentrum Meegroeischool

Kindcentrum Meegroeischool Algemeen bijzonder Prognose in aanvraag voldoet niet aan de wettelijke vereisten
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