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Geachte raadsleden, 

Op 26 september heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden met de Protestants-Christelijke 
Schoolvereniging (PCSV). Met dit gesprek gaven wij vervolg aan een gesprek van begin juli 
2012, waarin portefeuillehouder wethouder Zilverentant zijn zorgen heeft geuit over de 
dalende leerlingenaantallen van twee PC-scholen, de financiële consequenties hiervan (kleine 
scholen in stand houden is relatief duur) en de consequenties hiervan voor de samenwerking 
met de OBSG binnen de Brede School West. Het PC-schoolbestuur deelde die zorg, maar 
had nog geen antwoord op de ontstane situatie. Met deze brief doen wij verslag van het 
overleg van afgelopen woensdag waarin het bestuur dat antwoord wel had. 

Sluiting 
Het bestuur van de PCSV heeft deze week besloten per 1 augustus 2013 basisschool de 
Driemaster te sluiten. Het afgelopen jaar heeft het bestuur met een financiële impuls 
geprobeerd de school te redden door er 5 groepen in stand te houden, maar de instroom van 
leerlingen blijft achter bij de uitstroom. Daardoor loopt het leerlingenaantal terug naar minder 
dan 50 in 2013, wat in stand houding financieel onverantwoord maakt. 

Brede School West 
Dit betekent dat de Driemaster geen deel gaat uitmaken van de Brede School West (BSW). 
Ook betekent het dat de leerlingen die op nog op de Driemaster zijn ingeschreven een andere 
school zullen moeten vinden. De medezeggenschapsraad, de ouders en de leden van de PC-
schoolvereniging zijn deze week over het besluit van het bestuur geïnformeerd. 
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Gevolgen voor de BSW 
Wat dit voor gevolgen heeft voor het project BSW/de Leeuwerik en voor de Brede School 
West als samenwerking tussen de PCSV, de Stichting OBSG en de Stichting Kinderopvang 
Leiderdorp (SKL) zal het college de komende weken in beeld brengen. Wij zullen u hiervan op 
de hoogte houden. 

Waar gaan de leerlingen heen? 
De PCSV zal ouders van de leerlingen adviseren over hun schoolkeuze. De gemeente is erbij 
gebaat dat de leerlingen in de wijk naar school (blijven) gaan. Gesprekken met de PCSV en 
de Stichting OBSG zullen erop gericht zijn de leerlingen voor de Brede School West te 
behouden. Ook van ontwikkelingen rond de verspreiding van de leerlingen zullen wij u op de 
hoogte houden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

löt^Hy^chouten L.M. Driessen-Jansen 
secretaris burgemeester 


