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bijlage

Zeer geachte dames en heren,

In een motie d.d. z8 september 2015 draagt de gemeenteraad van Valkenburg aan de
Geul het College van B&W op om met INNOVO in gesprek te gaan over de ontstane
situatie na aankondiging onzerzijds van de verwachte sluiting van basisschool St Antonius in Schin op Geul met ingang van r augustus zor7.
Op rZ november zor5 is er overleg geweest in de Støtionnerie tussen INNOVO en een
representatieve vertegenwoordiging uit de gemeenteraad en het college van B&W.
Van de zijde van de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn wij uitgenodigd om ons
besluit te heroverwegen in geval van gewijzigde omstandigheden op r oktober 2016.
Wij hebben daar de afspraak gemaakt om ons daarop te beraden en zowel raad als
college daarover per brief te informeren.

redeneerliin
Binnen INNOVO hanteren wij als uitgangspunt, dat vnj zo lang als redelijkerwijs
mogelijk proberen om onderwijsvoorzieningen in stand te houden. Binnen onze
stichting geldt echter een ondergrens van minimaal vijftig leerlingen om een basis te
hebben voor een goed pedagogisch klimaat, goede onderwijskwaliteit en een
verantwoorde personele belasting binnen een financieel draagbaar kader.
Op r oktober 2or5 is het leerlingenaantal gezakt onder de 5o en op grond van onze
uitgangspunten zou de school dan sluiten op r augustus zo16. Kijkend naar de
prognose en de deelname vanuit Schin op Geul en omgeving aan het onderwijs op
St.-Antonius verwachten wij in de verste verte geen 5o leerlingen op 1 oktober zo16 en
zal dat getal eerder in de buurt van 40 liggen. Daarmee komt het voortbestaan van de
school te vervallen en zullen wij overgaan tot sluiting op 1 augustus 2017.

appèl Valkenburg aan de Geul
In het overleg van 17 november jl. is bij monde van de burgemeester de waag gesteld:
wat als er op de teldatum t oktober zot6 wel meer dqn vijftig kinderen zijn ? Yoor een in
alle opzichten goede onderwijsverzorging zijn meer leerlingen nodig dan 5o. In geval
van een leerlingenaantal op r oktober zo16 ruim boven 5o [55-6o] met perspectief

naar 60 á 7o is er wat ons betreft alle reden om ons besluit te heroverwegen en het
onderwijs aan St.-Anfonius in Schin op Geul voort te zetten. Tegelijkertijd wanneer
onze prognose ca. 4o kinderen op r oktober zot6 bewaarheid wordt, rekenen -ij op
uw begrip en instemming met het sluiten van de school op l augustus 2or7. Tijdens
onze bijeenkomst in de Srationnerie is dat ook al zo benoemd en aangegeven.

In alle gevallen zullen wijblijven zorgen voor goed onderwijs en indien aan de orde
voor een goede overgang van leerlingen uit Schin op Geul e.o. naar een andere school
of buiten INNOVO
wiendelijke groet,
s op Maat
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College van Bestuur

