1I#

~ekoms
tendi
nderwij
~.
eflectie
rimp)m
,~ --~- ~.
~-,~4•s~ember 2015

Nicole Niessen

• Op 1.8.2014: 101 scholen dicht {waarva'n 91
gefuseerd) met gemiddeld 62 Ii, waarvan 5
scholen laatste in het dorp
• Kamerbrief 4 mei 2015: alternatieven voor KSC
• Raadpleging ouders bij sluiting/fusie school ~
wijziging WMS
• Bij sluiting/fusie: alternatieve
voo:rstel,len MR -~,
:..
procedurebeschrijving . ;
Nevenvestiging andere richting hoofdvestiging ~ .
wetswijziging (ruimte voor VZD)

• Kamerbrief 2 juli 2015: ínnovatíef onderes"ijs '
• Meer ruimte voor nieuwe bijzondere scholen
Keuze OCW -~ kwaliteitscontrole vooraf, geen
stíchtings- wel opheffingsnormen, nieuwe
bekostigingssystematiek, andere huisvesting
• Stapsgewijs invoeren, opheffen bescherming
laatste school v/e richting, t.z.t. vervallen
denominatief !'i-vervoer?
• Bíj krimp ruimte voor nieuw'~á~nbód?
• Wetsvoorstel najaar 2Q16
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• Aanpassing regeling fusietoets september 2014
'4
• Leeriíngendaling expliciete rechtvaardigingsgrond
... .... .:.......r.....r..
• Geen advies CFTO
~ ~~~
— bij leerlingendaling > 15%0
— Als fusie school van opheffing redt:
• Tenzij
-- Door fusie schoolbestuur,,> 2.500 I1
— MR advies CFTO vraagt.,
Fusietoets blijft, behalve bid'-s~mén~irérkingsschoói
• Kleine scholentoeslag +fusiecompensatie verruim
• Meerwaarde fusietoets? ~ voortgangsrapportage 11= ,
daling 20.8.2015, brief CFTO aan PO-raad 8.9.2015 '~

~~

• MR advies/instemmingsrécht, adviesvraag aan CFTO
• Kamerbrief 4 meí 2015:
— raadpleging ouders -~ wijziging WMS
— advies/~nstemrr►ing MR ~ procedurebeschrijving;~`'~~~~'~
voor alternatieve voorste{len waaronder "opting
aut"
• Versterking positïe MR (WV versterking
bestuurskracht)
• LGC WMS uitspraken 11.6.2014 en 19.2.2p15, OK
20.7.2015
:::.;; ....::: .:;.., .. ..... ......:.......::: ....:::::....:::

• WV: OOGO ~ meerjarig gebiedsplan mét"` " ' '
gemeenten en andere b.g.
• Gebied ~ in beginsel regio-índelíng passend
onderwijs
• Nu: stichtingsnorm belemmert verplaatsen of
wijzigen richting school
• WV: herschikking onderwijsaanbod faciliteren -~
— omzetten (openbaar/bijzonder)
— van kleur veranderen trichting) .--~ -...
— verplaatsen (oerhuizing)

Onderwijsaanbod moet aansluiten .bij wensen en
behoeften ouders: hoe peilen?
'• Oneigenlijk gebruik tegengaan ~ vveigeringsgronden
art. 84 lid 5 .(nieuw) Wpo
• Verplichting tot overleg ~
- gebiedsplan afdwingbaar? ::::
...:. y ~:. ~-::
— autonomie b.g. in gedrang?
— rol medezeggenschap,(G)MR?
'~ Voortgangsrapportage II-dalïng 20.8.201: grenzen vh
bestel, samenwerkingsvormen inventariseren -~
reguleren?

• Samenhang WV Toekomsf'bestendig onderwij
Kamerbrief ruimte voor innovatief onderwijs?
• Medezeggenschap of -medebestuur MR bij
sluiting, fusie en/of overdracht school aan ander
bestuur?
• LGC WMS 19.2.2015: "belang openhouden enige
school in dorp van dermate gewicht" vs
Kamerbrief 4 mei 2015 "geen wettelijke plicht".
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