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NORM Sluiting Sint Martinus Beegden dreigt

Oproep aan
ouders voor
behoud school
door Gabi de Graaf
BEEGDEN – Om dreigende sluiting
af te wenden, roept de directie
van basisschool Sint Martinus in
Beegden ouders op met ideeën
te komen om meer leerlingen
naar de school te trekken.

De school wordt met sluiting bedreigd omdat het aantal leerlingen
de komende jaren niet boven de zogenaamde opheffingsnorm zal uitkomen. Die norm wordt in 2018
waarschijnlijk naar beneden bijgesteld, maar het ziet ernaar uit dat
de Sint Martinusschool dat al niet
gaat halen.
De directie en het bestuur van
Stichting Katholiek Onderwijs
Maasdal (SKOM), waar de Beegdense basisschool onder valt, riepen
ouders dinsdagavond tijdens een
bijeenkomst op om oplossingen
aan te dragen om de Sint Martinusschool te redden. Bij aanvang van
dit schooljaar zat de school nog
exact op het aantal leerlingen (95)
dat de regels voorschrijven. „Maar
de voorspellingen zijn dat de komende jaren de uitstroom vanuit
groep 8 groter zal zijn dan het aantal aanmeldingen”, houdt algemeen directeur van SKOM, Ben
van Lieshout de ouders voor.
Elke vijf jaar wordt de norm van
het aantal leerlingen per school
vastgesteld. Daarbij wordt gekeken
naar de oppervlakte van de gemeente en het aantal inwoners.

Nieuwe berekeningen laten, volgens Van Lieshout, zien dat de opheffingsnorm in 2018 naar circa
tachtig leerlingen zal dalen, maar
dat zal voor de Sint Martinusschool
dus te laat zijn. „De nieuwe norm,
die de school met gemak zou kunnen halen, wordt pas op 1 augustus
2018 vastgesteld. Als wij nu drie
jaar lang niet onze aantallen halen,
is op 1 oktober 2017 de geldkraan al
dichtgedraaid.”
Het is dus zaak leerlingen aan te
trekken. Het dorp is, volgens Van
Lieshout, in principe groot genoeg
voor een school. „Er worden bij de
gemeente genoeg kinderen in Beegden ingeschreven, maar we zien
dat zij uiteindelijk niet allemaal op
deze school worden aangemeld. De
laatste drie jaar zijn 28 nieuwe leerlingen bij ons ingeschreven, maar
bevolkingscijfers laten zien dat dat
er 39 hadden kunnen zijn. Hoe
kunnen we deze jonge kinderen
wel naar onze school trekken?”
Daar mogen de ouders zich onder meer over uitspreken. „Alle aangedragen ideeën worden geïnventariseerd. Daarna bepalen we waarop
we gaan inzetten. Denk daarbij aan
gezamenlijke acties en een taskforce. Als het binnen drie jaar lukt
om één keer de norm te halen, zijn
we gered, want daarna wordt de opheffingsnorm immers naar beneden aangepast”, zegt Van Lieshout.
„We gaan er samen met de ouders
en de leerkrachten de schouders
onder zetten.”

