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Schin op Geul, 28 mei 2018 
 
Betreft: steun oprichting nieuwe basisschool Schin op Geul  
 
Geachte leden van de raad, geacht college, 
 
In juli 2017 sloot de basisschool in Schin op Geul definitief haar deuren. Een ouderinitiatief om een regionale Vrijeschool te starten sneuvelde op een 
te geringe leerlingenprognose (geen >200 leerlingen binnen 5 jaar), gebrek aan landelijke politieke steun en de rol van regionale schoolbesturen. 
Bijna een jaar later wordt de school in het dorp erg gemist. De leerlingen waaierden uit naar scholen in Ransdaal, Valkenburg, Wijlre, Gulpen en 
Maastricht. Voor de kinderen is het minder vanzelfsprekend om af te spreken, samen te spelen en samen huiswerk te maken. Ook het contact tussen 
vaders, moeders, opa’s, oma’s en gastouders is veel minder vanzelfsprekend. Ze treffen elkaar niet meer bij het halen en brengen, maar ook niet bij 
het helpen op school zoals uitstapjes, voorlezen, luizenpreventie. Voor verenigingen is het ook minder vanzelfsprekend om de kinderen en hun familie 
te bereiken. Dit alles heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in onze kern. Op de door zo’n 100 bewoners bezochte dorpsvergadering van 4 
april jongstleden werd de school als gemis veelvuldig benoemd en beschreven (bijlage 1).  
 
Een gemis alleen breekt geen potten, maar in dit afgelopen schooljaar is er politiek gezien veel veranderd, waardoor een groep bewoners van Schin 
op Geul opnieuw kansen ziet om een dorpsschool te starten. En op basis van deze veranderingen vragen wij u ons te steunen om een nieuwe school 
te starten in Schin op Geul.  
 
Er is een landelijke kentering gaande. Op 13 maart jl. maakte minister Slob (OCW) bekend dat hij de kleinescholentoeslag verhoogt (Kamerbrief 13 
mrt jl., kenmerk 1334072, bijlage 2). De eerste alinea luidt als volgt: “Kleine scholen vervullen een cruciale functie in kleine gemeenschappen. De 
school is de ziel van het dorp, zo wordt wel eens gezegd, de plek waar het dorp samenkomt. Waar ouders en leerlingen elkaar treffen en betrokken 
zijn bij het onderwijs en bij elkaar. Voor het kabinet is het belangrijk dat kinderen vlakbij hun huis naar school kunnen gaan en dat ouders kunnen 
blijven kiezen voor een school die past bij hun geloofs- of levensovertuiging.” Het initiatief van de Sjinse Schoolvereniging i.o. (in oprichting) past 
binnen de visie van het kabinet. Ofschoon de afstand naar andere scholen in de omgeving in kilometers niet zo ver is, tellen deze in een landelijk gebied 
heel anders dan in een meer stedelijke omgeving. Een school over dorpsgrenzen en zelfs gemeentegrenzen heen voelt heel anders, dit heeft ook 
directe invloed op voorzieningen en verenigingen in het eigen dorp. Daarbij geldt dat er geen fietsveilige routes voor basisschoolleerlingen zijn vanuit 
Schin op Geul en deze ook moeilijk te realiseren zijn. Dit betekent een toename van autoverkeer in de regio en pas op latere leeftijd zelfredzaamheid 
van de Schin op Geulse jeugd. Nabijheid betekent voor de leefbaarheid nu en voor in de toekomst van Schin op Geul een school in het dorp zelf. 
 
Schin op Geul staat niet alleen in zijn wens voor een dorpsschool. Veel dorpsscholen hebben te kampen met dreigende dan wel doorgevoerde 
sluiting. De Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) onder leiding van Jan Schuurman Hess maakt zich sterk voor het behoud en de 
heroprichting van dorpsscholen. De VZD heeft de missie om kleine dorpsscholen te verenigen in kringen van zeven scholen. Niet gebonden door 
regionale lijnen, maar gebonden in de missie om kleinschalig kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden in kleinere dorpen of dorpskernen.  
 
De Sjinse Schoolvereniging i.o. is voornemens om op basis van de Experimenteerbeschikking een school op te richten. De minister van OCW kan een 
dergelijke beschikking op basis van de Experimentenwet Onderwijs verstrekken (bijlage 3). Hiervoor hoeft de Sjinse Schoolvereniging i.o. niet zelf het 
wiel uit te vinden. In het kader van de verzelfstandiging van de Jan Ligthartschool in Westerbroek, Groningen, heeft de Stichting Jan Lighthartschool 
een verzoek op basis van de Experimentwet Onderwijs gehonoreerd gekregen (bijlage 4). Hierin is zij ondersteund door de VZD.  
 
De VZD is nu voornemens om middels een petitie aan de landelijke politiek het experiment van Westerbroek uit te breiden met een zestal andere 
dorpen. In vier van deze dorpen staan scholen op de nominatie van sluiting, in twee dorpen is de school reeds gesloten en wil men een nieuwe school 
starten; tot de laatste behoort Schin op Geul. In de Kamer is reeds steun gezocht bij Kamerleden, tezamen met de bovengenoemde kaderbrief van de 
minister hebben wij vertrouwen in het feit dat de landelijke politiek positief zal reageren op onze petitie. 
 
In de praktijk zal dit er als volgt uit gaan zien. Elke school kiest zijn eigen identiteit en bestuur. Uit elk bestuur neemt een afgevaardigde zitting in een 
overkoepelend bestuur van de zeven scholen. Dit overkoepelend bestuur wordt aangestuurd door een betaalde bestuurder. Deze is ook 
verantwoordelijk voor de geldstromen vanuit de overheid. Door de samenwerking in de kring van de zeven scholen is er geen noodzaak te voldoen 
aan de oprichtingsnorm van 200 leerlingen, VZD hanteert een ondergrens van 23 leerlingen per school. Gezien het aantal kinderen in het dorp en dan 
met name in de leeftijd van 0 tot 5 jaar (bijlage 5) zijn er genoeg potentiële leerlingen. Wij vertrouwen er verder op dat er een aanzuigende werking zal 
uitgaan van het blijven wonen of zich nieuw vestigen in ons dorp van jonge gezinnen. 
 
De nieuw op te richten school kan gehuisvest worden in een deel van de voormalige Antoniusschool. In het gebouw zou ook ruimte zijn voor andere 
dorpsactiviteiten en eventueel voor een commerciële partij. De Sjinse Schoolvereniging (i.o) zou graag zien dat de school echt ingebed wordt in het 
dorp om de leefbaarheid voor alle bewoners te verhogen. Activiteiten als een schoolmoestuin, voorlezen, handvaardigheid, biologieles, lunchen en 
muziekles lenen zich uitstekend voor een vergaande samenwerking tussen dorpsbewoners en dorpsverenigingen en een school. De Jan 
Lighthartschool in Westerbroek is hierin een mooi voorbeeld (bijlage 6). 
 
Ook in de lokale politiek zien wij een toename van de roep om het behoud van scholen in de dorpen. In de verkiezingsprogramma’s voor 21 maart jl. 
hebben meerdere partijen gepleit voor het belang van scholen in de eigen de buurt en in diverse commissies en raadsvergaderingen zijn de afgelopen 
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jaren vragen gesteld door meerdere politieke partijen over het verdwijnen van die scholen in al die wijken en kernen. St. Josephschool in Valkenburg, 
St. Antonius in Schin op Geul, Basisschool Vilt en St. Gerlachus in Houthem. De kaalslag is enorm. De invloed van lokale politiek is redelijk gering 
tegenwoordig, maar natuurlijk kunnen raad en college samen een vuist maken voor behoud van dorpsscholen.  
 
Het tijdspad dat wij voor ons zien is als volgt:  

1. Op 12 juni a.s. zal de VZD om 13.45 uur de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. In deze petitie willen wij bijlagen uit Schin op Geul 
toevoegen: een brief namens de Sjinse Schoolvereniging i.o, een brief namens de Heerlijkheid Schin op Geul die ons initiatief van harte steunt 
en een door diverse verenigingen ondertekende brief. Wij hopen ook een ondersteunende brief namens de gemeenteraad en B&W toe te 
kunnen voegen. Het besluit op de petitie volgt naar verluidt voor 1 oktober 2018.  

2. De Sjinse Schoolvereniging moet dan op het Plan van Scholen in de gemeente komen, de aanmelddatum hiervoor is jaarlijks op 1 februari met 
aanvullingen voor 1 mei. Voor 1 augustus moet dit dan worden goedgekeurd door de gemeente en worden doorgestuurd naar ministerie van 
OCW, op basis daarvan wordt de bekostiging vanuit het rijk gebaseerd. Deze bekostiging start dan in september van het daaropvolgende jaar. 
Beoogde startdatum van de school is hiermee zomer 2020.  

 
Kortom, de Sjinse Schoolvereniging i.o. in Schin op Geul ziet deze kans en grijpt deze met beide handen aan. Hierin wordt zij onder andere gesteund 
door de Heerlijkheid Schin op Geul. Om het ijzer te smeden als het heet is, vragen wij gemeenteraad en college van B&W het volgende: 
 

1. Steun ons initiatief met een ondersteuningsbrief welke opgenomen wordt in de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden op 12 juni 2018.  
2. Reserveer voor ons (een deel van) de voormalige St. Antoniusschool tot het besluit van de minister, verwacht voor 1 oktober 2018. 
3. Ga met de Sjinse Schoolvereniging i.o., de Heerlijkheid Schin op Geul en andere geïnteresseerde en betrokken partijen om de tafel om te 

kijken hoe wij het schoolgebouw én het schoolplein en wellicht ook het Ljubljanaplein zo effectief mogelijk kunnen inzetten om de leefbaarheid 
in Schin op Geul te borgen en te vergroten voor nu en in de toekomst. 

4. Houd rekening in uw meerjarenbegroting met aanloopkosten om de school op gang te helpen, deze worden niet direct vergoed door het rijk, 
Schin op Geul zelf zal met hand- en spandiensten aandeel leveren in het geheel.  

 
Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid met uw vragen te beantwoorden en/of onze argumenten te verduidelijken. Fleur Franssen kunt u hiervoor 
benaderen via fleurfranssen@hotmail.com of 0624677373. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Sjinse Schoolvereniging i.o., 
Ella Olbrycht, Fleur Franssen, Ilona Kil, Michelle van Wissen en Paul Naus 
 
Bijlagen:  

1. Verslag Dorpsbijeenkomst Schin op Geul, 4 april 2018 
2. Kamerbrief 13 mrt jl., kenmerk 1334072 
3. Experimentenwet Onderwijs 
4. Honorering Experimentenwet Onderwijs Jan Ligthartschool te Westerbroek 
5. Demografische gegevens leeftijdsopbouw Schin op Geul 
6. Artikel Jan Ligthartschool 
7. Al aanwezige steunbetuigingen uit Schin op Geul 
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