Betreft: art. 37-vragen

Datum: 29 juni 2017
Onderwerp: ruimtegebrek basisschool Op de Tienbunder te Wijlre

Geacht college,
De coalitie bereiken geluiden dat basisschool Op de Tienbunder te Wijlre vanaf komend
schooljaar met ruimtegebrek te maken krijgt. Het gaat hierbij niet om opslagruimte maar om
daadwerkelijke leslokalen. Dit ruimtegebrek is het gevolg van de sluiting van de basisschool
in Schin op Geul hierdoor zijn op de basisschool te Wijlre extra leerlingen aangemeld. De
basisschool te Wijlre is ontworpen op basis van de te verwachten bevolkingskrimp en dus
een lager leerlingenaantal. Door de sluiting van de basisschool te Schin op Geul is er nu
echter een onverwachte groei in plaats van een krimpsituatie.
Wij hebben vernomen dat men voornemens is om de koffiekamer/lerarenkamer te gaan
gebruiken als klaslokaal. Dit bericht baart ons ernstige zorgen. Dit is niet alleen voor de
leerlingen geen wenselijke situatie, maar ook voor de leraren.
Daar komt nog bij dat het gebouw momenteel reeds één benodigd klaslokaal mist. De BSO
heeft namelijk geen eigen ruimte, maar zit in het deel dat als zogenaamde algemene
verwerkingsruimte dienst doet.
Volgens het CDA en de Fractie Franssen moet dit probleem worden opgelost.
Derhalve heeft de CDA-fractie de navolgende vragen over het ruimtegebrek van de
basisschool te Wijlre dat met ingang van het schooljaar 2017-2018 zal ontstaan.
1. Is het college er bekend mee dat er door de sluiting van de basisschool in Schin op
Geul meer leerlingen aangemeld zijn op de basisschool in Wijlre dan eerder
geprognotiseerd?
2. Is het college er bekend mee dat door deze aanwas er 7 in plaats van 6 groepen
gevormd zullen worden terwijl er maar 6 echte klaslokalen zijn?
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3. Hoe kan het dat er niet tijdig een leerlingenstop is ingevoerd?
4. Is het college bekend met het feit dat er vanaf schooljaar 2017-2018 door de grotere
leerlingenaanwas een ruimtegebrek ontstaat in Basisschool Op de Tienbunder te
Wijlre?
5. Is het college bekend met het feit dat de school van plan is om de lerarenkamer als
extra klaslokaal in te zetten terwijl deze ruimte absoluut niet voldoet aan de
voorwaarden om als volwaardig klaslokaal te dienen?
6. Is het college het met de CDA-fractie en Fractie Franssen eens dat het inzetten van
de lerarenkamer als extra leslokaal geen reële optie is?
7. Is het college bereid om op zeer korte termijn (voor aanvang nieuwe schooljaar) voor
een alternatieve oplossing te zorgen?
8. Gaat het college met gemeente Valkenburg aan de Geul in overleg? (ook over een
eventuele financiële bijdrage?)
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