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 Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
In Regio Salland hebben de scholen last van een dalend leerlingaantal (krimp). 
Stichting mijnplein en stichting De Mare hebben samen een projectgroep opgericht die een onafhankelijk 
bureau de opdracht heeft gegeven om de gevolgen van deze krimp te onderzoeken. 
Onderaan deze brief treft u de brief aan waarin het onderzoek en de bevindingen door mijnplein en De 
Mare worden toegelicht. De brief heeft een algemeen karakter. Voor informatie m.b.t. de situatie voor 
Esmoreit geef ik hieronder een korte samenvatting. 
 
Een samenvatting uit het rapport m.b.t. basisschool Esmoreit: 

 Het leerlingaantal zal gestaag dalen naar 158 leerlingen in 2028. Dit is een flinke daling maar school 
behoudt bij dat aantal gewoon haar bestaansrecht. 

 Als er niets gebeurt zal de leegstand (lege lokalen) toenemen tot 3 lokalen. De m2  worden niet 
vergoed, maar kosten wel geld qua onderhoud, verwarming e.d. 

 De school is de afgelopen 10 jaar aangepast en gerenoveerd: 
o Er zijn nieuwe kozijnen met dubbelglas geplaatst, de verwarmingsketel is vervangen, er zijn 

zonnepanelen geplaatst en er is intern verbouwd. 
o Ondanks deze aanpassingen zal, als er niets gebeurt, het steeds lastiger worden om de 

exploitatie op onderhoud van het gebouw rond te krijgen. 

 De daling van het leerlingaantal zal zorgen voor een toenemende werkdruk. Dit komt doordat er 
minder geld beschikbaar zal zijn voor goede leerkrachten, terwijl de werkzaamheden buiten de 
groepen niet evenredig minder worden. 

 
Welke stappen worden er ondernomen? 
Esmoreit (mijnplein) en KOOS zijn aan het onderzoeken hoe zij samen de Brede School Luttenberg vorm en 
inhoud kunnen geven. Er is nu al een intensieve samenwerking tussen groep 1 en PSZ De Eekhoorntjes. Een 
idee is om vanaf het schooljaar 2018-2019 de kleuter- en de peutergroep te huisvesten in het 
hoofdgebouw. Waarbij KOOS de ruimte voor de PSZ huurt van Esmoreit. 
In het nevengebouw kan dan het KDV en de BSO worden gehuisvest. Op deze wijze wordt de leegstand 
opgeheven en is het kostendekkend. 
 
De gemeente en het schoolbestuur van mijnplein hebben een vervolgoverleg gehad en geconstateerd dat 
de problematiek voor alle scholen weliswaar over dezelfde onderwerpen gaat, maar dat er per kern wel 
degelijk verschillen zijn die vragen om een andere aanpak. Ook behoeft de uitkomst m.b.t. exploitatie en 
onderhoud van de gebouwen een nadere analyse. 

Nog dit jaar (2017) zal er een verdieping op het afgelopen onderzoek plaatsvinden per kern en per school, 
dus ook voor Esmoreit. Uit het onderzoek zal een integraal huisvestingsplan worden opgemaakt met een 
doorkijk voor 4, 8 en 12 jaar (2020, 2024, 2028) 
 
Het rapport is vanaf morgen, donderdag 30 maart, openbaar. U kunt dit rapport dan vinden op: 
http://mijnplein.nl/#pagina:eindrapport-onderzoek-antwoord-op-de-krimp.  
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij 
opnemen.  
 
Met vriendelijke groet 
Edwin Buse  

http://mijnplein.nl/#pagina:eindrapport-onderzoek-antwoord-op-de-krimp
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Beste ouders, verzorgers, 
  
Afgelopen najaar hebben wij u een brief gestuurd over de daling van het aantal kinderen in 
Salland. Die brief ging over het onderzoek naar de gevolgen daarvan voor onze basisscholen. 
Wij hebben de uitvoering van dat onderzoek opgedragen aan externe deskundigen. Het 
rapport is klaar en wij willen u informeren over de belangrijkste onderdelen en uitkomsten 
van het onderzoek. 
  
Minder kinderen betekent minder geld 
Door de daling van het aantal leerlingen zijn er bij veel scholen in Salland serieuze problemen 
ontstaan. Voor hun personeel en hun gebouwen krijgen de scholen geld van het rijk, 
voornamelijk in de vorm van een bedrag per leerling. Als het aantal leerlingen daalt is er dus 
minder te besteden. Voor personeel wordt dat onder meer opgelost door minder leerkrachten 
aan te nemen, vervelend maar onvermijdelijk. Voor gebouwen is dat lastiger want ook als een 
gebouw deels leeg staat blijven de kosten voor bijv. onderhoud en energie gelijk. Doordat de 
aantallen kinderen naar verwachting de komende jaren nog verder dalen en de gebouwen 
steeds ouder worden wordt dit probleem ieder jaar groter, zonder uitzicht op verbetering. Dit 
alles betekent dat een steeds groter deel van onze budgetten moet worden uitgegeven aan 
gebouwen. 
  
Goed onderwijs 
Uw kinderen hebben recht op goed onderwijs; u mag onze scholen en ons daarop aanspreken. 
Dat goede onderwijs wordt iedere dag weer gemaakt door teams van bevlogen en deskundige 
leerkrachten en directeuren. Precies daar wordt ons probleem zichtbaar: als wij te veel geld 
moeten uitgeven aan gebouwen blijft er steeds minder geld over voor goede leerkrachten. Dit 
vinden wij als schoolbesturen een onaanvaardbare keuze en daarom moet er iets gebeuren.  
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Welke oplossingen zien de onderzoekers? 
In het onderzoek zijn veel verschillende scenario’s besproken. Daaruit zijn voor alle kernen en 
scholen oplossingen naar voren gekomen die voldoen aan onze eisen m.b.t. 
toekomstbestendigheid, duurzaamheid en betaalbaarheid zodat wij goed onderwijs kunnen 
bieden. Die oplossingen kennen een grote variatie, afhankelijk van de specifieke situatie; de 
uitwerking voor uw eigen school vindt u in de rapportage zelf of in de begeleidende brief van 
de directeur. Bij alle scholen waar leegstand een probleem vormt wordt gekeken naar andere 
gebruiksmogelijkheden en als dat niet zou lukken naar sloop van de overbodige ruimte.  
  
Hoe nu verder? 
De gekozen opties moeten nu per school worden uitgewerkt. Wij hebben daarom afgesproken 
om samen met de gemeente te onderzoeken of onze oplossingen haalbaar en betaalbaar zijn. 
Daarbij heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om te zorgen voor passende huisvesting 
en wij als schoolbesturen voor de scholen zelf, voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod en 
voor het feit dat u voor uw kinderen voldoende mogelijkheden voor een eigen schoolkeuze 
hebt en houdt.  Over de uitkomsten van dit vervolg hoort u binnenkort meer. 
Wilt u nu al meer weten over het onderzoek en de scenario’s? Kijkt u dan vanaf 30 maart a.s. 
op http://mijnplein.nl/#pagina:eindrapport-onderzoek-antwoord-op-de-krimp  Natuurlijk 
kunt u ook de directeur van uw school aanspreken; hij of zij vertelt u graag meer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
L.H.C. Zijderveld     A. Bolijn 
M.G. Bauer      
college van bestuur mijnplein   directeur/ bestuurder Stichting de Mare 
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