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Bassischool Vilt
Bert Nelissen geeft aan alle aanwezige oudere toelichting over het beleid van INNOVO wat betreft
dalende kindaantallen in een basisschool:
Een school met minder dan 80 leerlingen is aanleiding om intensief naar de mogelijkheden te kijken
om kwalitatief onderwijs te kunnen blijven bieden. Een school met minder dan 50 leerlingen krijgt te
maken met een sluitingsprocedure, omdat de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs in gevaar
komt.
Naar de toekomst kijkend zien we enkele ontwikkelingen:



Volgens de demografische gegevens zal het aantal kinderen in Vilt blijven dalen.
De gemeente Valkenburg heeft in het integraal huisvestingsplan nieuwbouw in de planning
in Berg en Terblijt. Nieuwbouw heeft altijd een aanzuigend effect voor ouders.

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest vanuit het bestuur van INNOVO om met het team van
BS Vilt te praten over mogelijke onderwijsaanpassingen. Het team heeft duidelijk aangegeven niet
met grotere combinaties van klassen te willen werken ( met drie of vier verschillende groepen in een
klas).
Er moet dus gekeken worden naar andere oplossingen voor de lange termijn. Er zijn verschillende
scenario’s voor Vilt:
1: samen met de basisschool van Berg in de nieuwbouw in Berg en Terblijt ( 2 scholen in 1 pand)
2: samenvoegen met Houthem in een van beide gebouwen
3: samenvoegen met Sibbe in een van beide gebouwen.
Tot 1-8-2019 is kwalitatief onderwijs in Vilt gegarandeerd zo als het nu ook is. Het vervolg na deze
datum is afhankelijk van het nog te kiezen scenario.
Het proces van besluitvorming loopt als volgt:
1: Het team van BS Vilt op de hoogte brengen ( is reeds gebeurd)
2: De MR informeren ( is reeds gebeurd)
3: De ouders informeren (is reeds gebeurd).
4: Bij de ouders wordt geïnventariseerd welk scenario het beste zal zijn, en of er wellicht nog
aanvullende scenario’s zijn.

5: Met andere betrokken partijen ( gemeente, andere schoolbesturen, ketenpartners) worden
gesprekken gevoerd.
En in de tussentijd wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Namens MR, CvB en team basisschool Vilt

