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Aan de Raad, 

In de commissie Mens en Maatschappij heeft de portefeuillehouder onderwijs u al mondeling 
geïnformeerd over de aanstaande sluiting van de Fatimaschool in De Heen. Hierbij ontvangt u de 
toegezegde schriftelijke informatie. 

In de vergadering van de gemeenteraad van 30 januari heeft de portefeuillehouder u medegedeeld dat 
de Fatimaschool in De Heen wordt gesloten en gaat fuseren met de Maria Reginaschool in Steenbergen. 
Het besluit van het bestuur van de Lowys Porquin Stichting (LPS) is ons medegedeeld. Wij betreuren het 
besluit van het bestuur als het gaat om de leefbaarheid in het dorp, maar kunnen de overwegingen van 
ouders en van het schoolbestuur hierin ook begrijpen. 

In november 2013 en januari van dit jaar hebben er gesprekken met de ouders van potentiële en huidige 
leerlingen van de Fatimaschool plaatsgevonden over de toekomst van de school. De ouders hebben te 
kennen gegeven dat ze er de voorkeur aangeven om hun kinderen op een andere school onder te 
brengen. In de praktijk is dit ook al eerder gebeurd (zie rapport Leerlingenprognose en ruimtebehoefte 
basisonderwijs 2013, gemeente Steenbergen)*. 

Het besluit van de staatssecretaris om de kleine scholentoeslag te behouden heeft voor de 
opheffingsnorm geen invloed. De opheffingsnorm voor de gemeente Steenbergen is op 45 leerlingen 
bepaald. Dat houdt in dat een schoolbestuur kan besluiten als een school onder de 45 leerlingen komt, de 
school nog voor drie jaar open te houden mits het aantal leerlingen niet onder de absolute ondergrens 
van 23 leerlingen komt. Op 1 augustus 2014 is het het derde jaar dat de Fatimaschool onder de 45 
leerlingen zit en bovendien zakt het leerlingenaantal per 1 augustus 2014 onder de grens van 23 
leerlingen. 

In de huidige onderwijswetgeving heeft het gemeentebestuur niet meer invloed op het besluit van het 
schoolbestuur dan dat uw raad instemming moet verlenen. In de nieuwe onderwijswetgeving, die 
volgende week in de Tweede Kamer waarschijnlijk zonder problemen wordt aangenomen, heeft de 
gemeenteraad geen rol meer in het sluiten of opheffen van scholen. Eerder hebben er informele 
gesprekken en telefoongesprekken plaats gevonden tussen de portefeuillehouder en het schoolbestuur 
waar geen verslaglegging van aanwezig is. 

De Fatimaschool zal per 1 augustus a.s. fuseren met de Maria Reginaschool in Steenbergen. Voor deze 
fusie ontvangt de LPS een toeslag van 0 300.000. Zou het schoolbestuur besluiten de Fatimaschool nog 
een jaar langer open te houden dan ontvangt ze deze toeslag niet. De portefeuillehouder zal zich inzetten 
om in een gesprek met de LPS te bewerkstelligen dat voor de ouders van de betreffende leerlingen een 



passende oplossing gevonden wordt ten aanzien van het vervoer van de leerlingen voor een bepaalde 
periode. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en nemen aan dat hiermee ook de schriftelijke 
vragen ex. Artikel 40 Reglement van orde van de gemeenteraad Steenbergen van de Volkspartij 
beantwoord zijn. 

*) Fatima 
Door de zij-uitstroom van circa 18 leerlingen en minder instroom van vierjarigen dan op basis van instroom in de jaren 
voorafgaand aan de vorige prognose mocht worden verwacht is het aantal leerlingen op 1 oktober 2012 (in de 
prognosetabel onder 2013) totaal 32 lager uitgekomen dan in de vorige prognose was berekend. Het gevolg hiervan 
is een veel lagere prognose voor zowel de korte als de lange termijn. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, ļ de burgemeester, 


