Datum: woensdag 13 mei 2015
Beste ouders / verzorgers,
In de derde fusienieuwsbrief staan we uitgebreider stil bij de leerlingaantallen en wat dit betekent voor de
toekomst van de 3 scholen.
Leerlingaantal
In onderstaand schema kunt u zien hoe het leerlingenaantal op dit moment is per locatie en wat het
verwachtte leerlingenaantal is op de officiële teldatum van 1 oktober 2015.
Kolom 1:
Kolom 2:
Kolom 3:
Kolom 4:

Kolom 5:

Het huidige leerlingenaantal per school.
Het leerlingenaantal van groep 8, deze leerlingen verlaten de school per 31 juli 2015.
Het aantal nieuwe leerlingen jonger dan 4 jaar, die al aangemeld zijn en voor 1 oktober 2015
komen.
Het leerlingenaantal van de locatie in Eckelrade die in Sint Geertruid starten en het
leerlingenaantal dat start op andere scholen.
U ziet er starten 7 leerlingen van Eckelrade in Sint Geertruid, eerder was dit aantal 5.
Het leerlingenaantal op 1 oktober 2015.
1: Huidig leerlingaantal

2: Groep 8

3: Nieuwe lln.

4: Eckelrade

Sint Joseph
Sint Brigida
Sint Gertrudis

132
80
76 (locatie Sint Geertruid)
31 (locatie Eckelrade)

-19
-10
-15
-7

+4
+0
+4
+0

+7
-24 (7 st.g,17 elders)

5 Leerlingaantal
per 1-10-2015
117
70
72
0

3 cluster

319

-51

+8

-17

259

De cijfers in kolom 5 zijn de leerlingen die daadwerkelijk ingeschreven staan op de 3 scholen voor oktober
2015, echter gemeten in mei 2015. Zodra er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden heeft en een officiële
aanmelding binnen is wordt de telling aangepast. Dit aanpassen gebeurt tot en met 1 juni 2015. Op basis van
het leerlingenaantal dat dan ingeschreven staat, wordt de formatie bepaald voor het nieuwe schooljaar. Het
zogenaamde “bevriespunt”.
Ondanks dat het niet mogelijk is om leerlingen mee te tellen waarvan we verwachten dat ze naar onze scholen
komen, houden we wel rekening met de officiële geboortecijfers die we van de Gemeente Eijsden – Margraten
ontvangen hebben.
Zo kan er wel een ruwe inschatting gemaakt worden hoeveel leerlingen wij de komende jaren kunnen
verwachten. Rekening houdend met een belangstellingspercentage tussen de 70 en 100 %.
De opheffingsnorm voor scholen binnen de Gemeente Eijsden-Margraten is vastgesteld op 75 leerlingen.
Zodra een school 3 jaar onder deze norm komt (op de officiële teldatum 1 okt), krijgt deze school geen
financiering meer vanuit de overheid en dient deze te worden gesloten.

Basisschool Sint Brigida en Sint Gertrudis komen op 1 oktober 2015 voor de eerste keer onder de
opheffingsnorm. (zie schema). Als je de geboortecijfers van de Gemeente Eijsden – Margraten bestudeert en
100% van de nieuwe leerlingen komen ook daadwerkelijk naar onze scholen dan blijven we rond de
opheffingsnorm schommelen.
In onderstaand schema ziet u het leerlingenaantal indien 100% van de nieuwe leerlingen aangemeld wordt.

Sint Joseph
Sint Brigida
Sint Gertrudis

1 oktober 2015
117
70
72

1 oktober 2016
111
68
67

1 oktober 2017
110
69
65

1 oktober 2018
111
63
76

U ziet in bovenstaand schema het jaar 2018 vermeld, echter basisschool Sint Brigida en Sint Gertrudis bestaan
dan niet meer, uitgaande van de geboortecijfers van de Gemeente Eijsden-Margraten.

In juni ontvangt u de volgende fusienieuwsbrief.
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