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> Retouradres Postbus 30205 2500 GE Den Haag 
41571 
Stichting Quadraten 
Postbus 10 
9860 AA Grootegast 

Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 

Ons kenmerk 

2019/2/1049067 

Datum 16 januari 2019 
Betreft Instandhouding basisscholen en/of nevenvestigingen 

Geachte heer, mevrouw, 

Instandhouding basisscholen 
Hierbij deel ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 160, eerste lid van de Wet 
op het primair onderwijs mee dat de hieronder vermelde basisschool (scholen) 
met ingang van 1 augustus aanstaande dient (dienen) te worden opgeheven dan 
wel dat de bekostiging dient te worden beeindigd. 

Het betreft hier de volgende basisscho(o)I(en): 
09HBOO, OBS De Aquarel, Kerkweg 5, 9862TH SEBALDEBUREN 
13XX00, SWS De Gavelander, de Boomgaard 1, 9828RC OOSTWOLD 
WESTERKWARTIER 

Indien naar uw oordeel sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in 
artikel 153, vierde of vijfde lid, dan wel artikel 157, van de wet op basis waarvan u 
de basisschool in stand wenst te houden, dient u dit voor 1 februari aanstaande 
kenbaar te maken. U doet dit door gebruik te maken van bijgevoegd formulier, 
onder overlegging van de gegevens als bedoeld in artikel 5 van het 
Bekostigingsbesluit WPO. 

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk  meer 
informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 
uur te bereiken via 079 - 323 23 33 (po). U kunt ook een mail sturen naar 
ico@duo.nl. 
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Met vriendelijke groet, 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, 

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

Ons kenmerk 

2019/2/1049067 
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Administratienummer bevoegd gezag: 41571 
Verzoek tot voortzetting van de 
bekostiging c.q. instandhouding 
van een basisschool  

Inzenden voor 1 februari a.s. aan: 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag  

Ons kenmerk 
2019/2/1049067 

la 

Inlichtingen: (079) 32 32 333 

1. Algemene gegevens van de hieronder vermelde basisschool (bij het aanmaken van dit formulier 
bekend bij DUO): 
09HBOO, OBS De Aquarel, Kerkweg 5, 9862TH SEBALDEBUREN 
Teldatum 	Aantal* 	 Opheff. norm 	g.s.g.** 	 Norm g.s.g.  

01-10-2018 	33 	 45 	 148 	 90 

01-10-2017 	33 	 51 

01-10-2016 	45 	 51 
* incl. 3% opslag 

** g.s.g. = gemiddelde schoolgrootte van alle bij de berekening betrokken scholen 

2. Beroep op uitzonderingsbepaling 

Uitzonderingsbepaling: 

A enige v.d. richting binnen 5 km en tenminste 50 leerlingen (artikel 153, 4e lid WPO) 

B enige openbare school binnen 10 km (artikel 153, 5e lid WPO) 

C gemiddelde schoolgrootte (artikel 157, WPO) 

D discretionaire bevoegdheid (artikel 157 a WPO) 

Omcirkelen wat van toepassing is. 

3. Overlegging gevraagde gegevens 

Onder verwijzing naar het bepaalde in art.5 van het bekostigingsbesluit WPO dient u tenminste de hieronder 
gevraagde gegevens to overleggen. 

O 	De gevraagde gegevens kunnen achterwege blijven, als ten behoeve van het voorafgaande 
schooljaar een beschikking tot voortzetting van de bekostiging op grond van het bepaalde in 
artikel 153, 4e dan wel Se lid, WPO is afgegeven en er zich geen wijziging in de gegevens heeft 
voorgedaan. 

Ad A Indien u van mening bent dat uw school de laatste van de richting, respectievelijk de laatste 
openbare basisschool is, binnen een straal van 5 km en het aantal leerlingen aan uw school 
ten minste 50 bedraagt (artikel 153, 4e lid WPO): 

O Brinnummer van de dichtsbijgelegen school van dezelfde richting: 	 

O Afstand hemelsbreed gemeten tussen het hoofdgebouw van uw school en het hoofdgebouw 
van de hiervoor bedoelde school: 	 

O Een plattegrond met schaalverdeling, waarop de situering van de scholen is aangegeven. 
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Administratienummer bevoegd gezag: 41571 
Verzoek tot voortzetting van de 
bekostiging c.q. instandhouding 
van een basisschool  

Inzenden voor 1 februari a.s. aan: 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag  

Ons kenmerk 
2019/2/1049067 

Inlichtingen: (079) 32 32 333 

Ad B Indien u van mening bent dat uw school de enige school is binnen 10 km over de weg 
gemeten waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven (artikel 153, 5e lid WPO): 

❑ Brinnummer van de dichtsbijgelegen school waarbinnen openbaar onderwijs wordt 
verzorgd: 	 

❑ Informatie waaruit blijkt dat er behoefte bestaat aan het volgen van openbaar onderwijs 

❑ Een plattegrond met schaalverdeling, waarop is aangegeven: 
- de situering van het hoofdgebouw van uw school en het hoofdgebouw van de hiervoor 
bedoelde school; 
- de kortste route over de weg tussen beide scholen; 
- de afstand in tienden van kilometers van de bedoelde route; 

Ad C Indien er beroep wordt gedaan op de toepassing van de gemiddelde schoolgrootte waarbij een 
samenwerkingsovereenkomst van kracht is, die nog niet bij mij bekend is gemaakt, dient u de 
overeenkomst alsnog op te sturen. 

Ad D De volgende gegevens zijn vereist: 
- datum en kenmerk van de laatste beschikking gemiddelde schoolgrootte. 
- prognose van het aantal leerlingen voor de eerstvolgende 3 jaren. 
- inspectierapport. 

4. Opheffing c.q. vorming nevenvestiging 

❑ A Indien u besluit geen gebruik te maken van de uitzonderingsbepalingen van de WPO en indien u 
de school niet wenst om te vormen tot nevenvestiging, wordt de bekostiging van de school per 1 
augustus aanstaande beeindigd. U dient een ingevuld BRIN-mutatieformulier op te sturen aan: 
Dienst Uitvoering Onderwijs, afdeling OND/ODS, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

❑ B Indien u besluit de school om te vormen tot nevenvestiging, gebruikt u dit formulier als 
aanvraag daartoe en dient u voor 1 februari aanstaande de navolgende gegevens te 
verstrekken: 

Brinnummer van de hoofdvestiging waar de school een deel van zal gaan uitmaken: 	 

Wettelijke basis op grond waarvan de nevenvestiging gevormd wordt: 

❑ Enige school binnen een straal van 2 km en ten minste 23 leerlingen. 

❑ Enige school van de richting (waaronder het openbaar onderwijs) binnen een straal van 3 
km en ten minste 50 leerlingen. 

❑ Enige school van de richting (waaronder het openbaar onderwijs) binnen een straal van 5 
km en ten minste 23 leerlingen. 

❑ Enige binnen een afstand van 10 km over de weg gemeten waarbinnen openbaar onderwijs 
wordt gegeven. 

❑ Toepassen gemiddelde schoolgrootte. 
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Administratienummer bevoegd gezag: 41571 
	

Inzenden wior 1 februari a.s. aan: 	 Ons kenmerk 
Verzoek tot voortzetting van de 	 Dienst Uitvoering Onderwijs 	 2019/2/1049067 
bekostiging c.q. instandhouding 

	 Postbus 30205 
van een basisschool 
	

2500 GE Den Haag 

Inlichtingen: (079) 32 32 333 

5. Contactgegevens 

Datum 

Naam 

Telefoonnummer 

Handtekening 
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Administratienummer bevoegd gezag: 41571 
Verzoek tot voortzetting van de 
bekostiging c.q. instandhouding 
van een basisschool  

Inzenden voor 1 februari a.s. aan: 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag  

Ons kenmerk 
2019/2/1049067 

lb 

Inlichtingen: (079) 32 32 333 

1. Algemene gegevens van de hieronder vermelde basisschool (bij het aanmaken van dit formulier 
bekend bij DUO): 
13XX00, SWS De Gavelander, de Boomgaard 1, 9828RC OOSTWOLD WESTERKWARTIER 
Teldatum 	Aantal* 	 Opheff. norm 	g.s.g.** 	 Norm g.s.g.  

01-10-2018 	66 	 76 	 148 	 90 

01-10-2017 	64 	 81 

01-10-2016 	77 	 81 
* incl. 3% opslag 

** g.s.g. = gemiddelde schoolgrootte van alle bij de berekening betrokken scholen 

2. Beroep op uitzonderingsbepaling 

Uitzonderingsbepaling: 
A enige v.d. richting binnen 5 km en tenminste 50 leerlingen (artikel 153., 4e lid WPO) 

B enige openbare school binnen 10 km (artikel 153, 5e lid WPO) 

C gemiddelde schoolgrootte (artikel 157, WPO) 

D discretionaire bevoegdheid (artikel 157 a WPO) 

Omcirkelen wat van toepassing is. 

3. Overlegging gevraagde gegevens 

Onder verwijzing naar het bepaalde in art.5 van het bekostigingsbesluit WPO dient u tenminste de hieronder 
gevraagde gegevens to overleggen. 

0 	De gevraagde gegevens kunnen achterwege blijven, als ten behoeve van het voorafgaande 
schooljaar een beschikking tot voortzetting van de bekostiging op grond van het bepaalde in 
artikel 153, 4e dan wel 5e lid, WPO is afgegeven en er zich geen wijziging in de gegevens heeft 
voorgedaan. 

Ad A Indien u van mening bent dat uw school de laatste van de richting, respectievelijk de laatste 
openbare basisschool is, binnen een straal van 5 km en het aantal leerlingen aan uw school 
ten minste 50 bedraagt (artikel 153, 4e lid WPO): 

O Brinnummer van de dichtsbijgelegen school van dezelfde richting: 	 

O Afstand hemelsbreed gemeten tussen het hoofdgebouw van uw school en het hoofdgebouw 
van de hiervoor bedoelde school: 	 

O Een plattegrond met schaalverdeling, waarop de situering van de scholen is aangegeven. 
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Administratienummer bevoegd gezag: 41571 
	

Inzenden voor 1 februari a.s. aan: 	 Ons kenmerk 
Verzoek tot voortzetting van de 

	 Dienst Uitvoering Onderwijs 	 2019/2/1049067 
bekostiging c.q. instandhouding 

	 Postbus 30205 
van een basisschool 
	

2500 GE Den Haag 

Inlichtingen: (079) 32 32 333 

Ad B Indien u van mening bent dat uw school de enige school is binnen 10 km over de weg 
gemeten waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven (artikel 153, 5e lid WPO): 

❑ Brinnummer van de dichtsbijgelegen school waarbinnen openbaar onderwijs wordt 
verzorgd 	 

O Informatie waaruit blijkt dat er behoefte bestaat aan het volgen van openbaar onderwijs 

❑ Een plattegrond met schaalverdeling, waarop is aangegeven: 
- de situering van het hoofdgebouw van uw school en het hoofdgebouw van de hiervoor 
bedoelde school; 
- de kortste route over de weg tussen beide scholen; 
- de afstand in tienden van kilometers van de bedoelde route; 

Ad C Indien er beroep wordt gedaan op de toepassing van de gemiddelde schoolgrootte waarbij een 
samenwerkingsovereenkomst van kracht is, die nog niet bij mij bekend is gemaakt, dient u de 
overeenkomst alsnog op te sturen. 

Ad D De volgende gegevens zijn vereist: 
- datum en kenmerk van de laatste beschikking gemiddelde schoolgrootte. 
- prognose van het aantal leerlingen voor de eerstvolgende 3 jaren. 
- inspectierapport. 

4. Opheffing c.q. vorming nevenvestiging 

❑ A Indien u besluit geen gebruik te maken van de uitzonderingsbepalingen van de WPO en indien u 
de school niet wenst om te vormen tot nevenvestiging, wordt de bekostiging van de school per 1 
augustus aanstaande beeindigd. U dient een ingevuld BRIN-mutatieformulier op te sturen aan: 
Dienst Uitvoering Onderwijs, afdeling OND/ODS, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

❑ B Indien u besluit de school om te vormen tot nevenvestiging, gebruikt u dit formulier als 
aanvraag daartoe en dient u voor 1 februari aanstaande de navolgende gegevens te 
verstrekken: 

Brinnummer van de hoofdvestiging waar de school een deel van zal gaan uitmaken: 	 

Wettelijke basis op grond waarvan de nevenvestiging gevormd wordt: 

❑ Enige school binnen een straal van 2 km en ten minste 23 leerlingen. 

O Enige school van de richting (waaronder het openbaar onderwijs) binnen een straal van 3 
km en ten minste 50 leerlingen. 

O Enige school van de richting (waaronder het openbaar onderwijs) binnen een straal van 5 
km en ten minste 23 leerlingen. 

O Enige binnen een afstand van 10 km over de weg gemeten waarbinnen openbaar onderwijs 
wordt gegeven. 

O Toepassen gemiddelde schoolgrootte. 
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Administratienummer bevoegd gezag: 41571 
	

Inzenden voor 1 februari a.s. aan: 
	 Ons kenmerk 

Verzoek tot voortzetting van de 
	

Dienst Uitvoering Onderwijs 
	 2019/2/1049067 

bekostiging c.q. instandhouding 
	 Postbus 30205 

van een basisschool 
	

2500 GE Den Haag 

Inlichtingen: (079) 32 32 333 

5. Contactgegevens 

Datum 

Naam 

Telefoonnummer 

Handtekening 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Oncient,,ijs, Cuituur en 
Werenschap 

2 

> Retcuradres Postbus 30205. 2500 GE Den Haag 
	 BRIN Mutatieformulier 

Preadyz 

Postbus 440 

9600 AK HOOGEZAND 

Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

ICO PO (079) 32 323 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Inlichtingen: 
	Yemly 	(LI 

REG d c 0 8 FFB. 2 :9 	 Blad 1 van 4 

AFDV: 	 '20 c 
REG NR 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 06-02-2019 

Organisatienummer 	 09HB 

Naam kart 	 OBS De Aquarel 

Soort organisatie 	 basisschool 

Indel ng van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de administratieve  
gegevens van een organisatie. Wijzigingen die betrekking hebben op een aspect 
waarvoor toestemming is vereist volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus 
niet met dit formulier worden doorgegeven. 

In de linker kolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals die op dit 
moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit formulier gebruiken en 
de door u gewenste wijziging invullen in de lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat 
u ook de datum van ingang van de wijziging invult. 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs. Cultuurenvvetenoohop 
Dienst Uitvoering Oncierwijs 

09HB 

OBS De Aquarel 

basisschool 

Blad 2 van 4 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging  —1  	(dd-mm-jj) 

Naam 	 Oper bare Basisscnool De Aquarel 

Naam kort 	 OBS De Aquarei 

Richfing I denominatie 	Openbaar 

Datum opheffing 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

091-1B 

OBS De Aquarel 

basisschool 

Blad 3 van 4 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 	
Datum ingang wijzigingt:1:7.C10..7.tfi (dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer Kerkweg 5 	 >> 	ect ..................................................  1 • 

Postcode - plaats 	9862 TH SEBALDEBUREN 	 >> 	. 	 -2(,0.C11110(11.  • 

>> 

Correspondentieadres 
Datum ingang wijziging  	(dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer Kerkweg 5 	 2 • 

Postcode - plaats 	9862 TH SEBALDEBUREN 	 >> 	f-.1 Li\ 	clkom 

>> 

Telefoonnummer / faxnummer 
Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Telefoonnurnmer 	0594613814 

Datum irgang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Faxnummer 

Netwerkadres 
Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 

Internetadres (URL) 

Emailadres  

www.deaquarel.n1 	 >> 

aquarel@quadraten.n1  

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 



Organisatienurnrner 

Naam organisatie 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Pleats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 
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BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

09HB 

OBS De Aquarel 

basisschool 

Blad 4 van 4 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode 	( uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Onderwijsmethode 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> > 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd als bet gaat om een Bevoegd gezag. een 
AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cuituur en 
Wetenschap 

4 

Stichting Quadraten 	 Rijnstreat 50 
de heer G. Rotman 	 2515 XP Den Haag 
Postbus 10 
	

Postbus 30205 

9860 AA Grootegast 
	 2500 GE Den Haag 

Doorkiesnummer 
079-3232333 (po) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 9:00 - 13:00 

Onze referentie 111111111111111.11111 0 	 Uw brief van 
BMF 06-02-2019 

Datum 
Betreft 	wijziging tenaamstelling en adresgegevens 

Openbare Basisschool De Aquarel 
(Brinnummer: 09HB) 

Geachte heer, mevrouw, 

U meldt mij de wijziging van de 'naam kort' en adresgegevens van de 
Openbare Basisschool de Aquarel. De `naam kort' heb ik in de 
Basisregistratie Instellingen (Brin) gewijzigd in 'SWS De Aquarel'. Het 
vestigings- en correspondentieadres heb ik, volgens uw opgave, per 1 
augustus 2019 in Brin gewijzigd in `Geert Waldastraat 2 te Zuidhorn'. 

Bijgaand zend ik u het Brinmutatieformulier van SWS De Aquarel. 

Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vr gen fieeft, vindt u op www.duo.nlizakelijk 
meer informatie. Het Informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 
09.00 tot 13.00 uur te bereiken via 079 323 23 33 (po). U kunt ook een 
e-mail sturen naar ico@duo.nl. 

Met vriendelijke groet, 
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
namens deze, 

n 	r 

Rob Binda 

Bijiagen 
Brinmutatieformulier 
Brinnummer: 09H6 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Ondenqs, Cultuur en 
Wetenschap 

4a 

> Retpuradres Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

Preadyz 

Postbus 440 

9600 AK HOOGEZAND 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 32 323 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blai 1 van 4 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 12-02-2019 

Organisatienummer 	 09HB 

Naam kort 	 SWS De Aquarel 

Soon organisatie 	 basisschool 

Indeling van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de administratieve  
oeoevens van een organisatie. VVijzigingen die betrekking hebben op een aspect 
waarvoor toestemming is vereist volgens de huidige wet- en regelgeVing, kinnen dus 
net met dit formulier worden doorgegeven. 

In de linker kolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals die op dit 
moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit formulier gebruiken en 
de door u gewenste wijziging invullen in de lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat 
u ook de datum van ingang van de wijziging invult 

0 MO 



GRIN Rflutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

091-IB 

SWS De Aquarel 

basisschool 

Dad 2 van 4 

1 Algemene organisatiegegevens 

Naam 	 Openbare Basisschool De Aquarel  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Naam kort 	 SWS De Aquarel 

Richting / denominatie 	Openbaar 

Datum opheffing 	 ............. 	. • ... 	• 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoeriig Onderwijs 

09HB 

SWS De Aquarel 

basisschool 

Blad 3 van 4 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 	
Datum ingang wijziging 01-08-2019 

Straatnaam - huisnummer Kerkweg 5 	 >> Geert Wa'dastraat 2 

>> 

Postcode - plaats 	9862 TH SEBALDEBUREN 	 >> 9801 AWZUIDHORN 

>> 

Correspondentieadres 
Datum ingang wijziging 01-08-2019 

Straatnaam huisnummer Kerkweg 5 	 >> Geert VValdastraat 2 

Postcode - plaats 	9862 TH SEBALDEBUREN 	 >> 9801 AW ZUIDHORN 

>> 

Telefoonnummer / faxnummer 
Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Telefoonnummer 	0594613814 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 

Faxnummer 

Netwerkadres 

>> 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

1nternetadres (URL) 	www.deaquarel.n1 >> 

Datum ingang wijziging .. 	(dd-mm-jj) 

Emailadres 	 aquarel@quadraten.n1 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en VVetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

09H6 

SWS De Aquarel 

basisschool 

Blad 4 van 4 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode 	(uitsluitend van toepassing op instellingen) 	
Datum ingang wijziging . ..... 	. (dd-mm-jj) 

Onderw smethode >> 

4 Gegevens fusie I samenvoeging 	(kan alleen administratief warden gewijzigd ais het gaat om een Bevoegd gezag. een 
AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging  	(dd-mm-jj) 

Organisatienummer 

Naam organisatie 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Pleats 	 .... 	. 	....................... . 	•• .......... • 

Telefoon 

Email 	 • .............................. •• 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 

...... .•• 	 ,•. .... •..•• 	.......... 	•• 	 ....... 	.•,. 	............. 



Overleg stuurgroep Integraal Huisvestingsplan (IHP) d.d. 13 maart 2019 
Locatie: gemeentehuis Leek 

Aanwezig: 
1111111111111111.11111111111111111. (RSG De Borgen), Elly Pastoor (Ph Westerkwartier) , Voorzitter 
Hielke Westra (Ph Westerkwartier), -1111111111 (Lauwers & Eems), Sjoerd de Jong 
(Lauwers College), 	 (rsg De Borgen) , 	 (rsg De Borgen) 

(Ouadraten), 	 (Westerkwartier), 
(Westerkwartier). 
Afwezig: Dorien Dusseldorp (Gomarus College) ,1111111111111111111111 (Terra Oldekerk), Johan 
Heddema (Quadraten), Gerrit Rotman (Quadraten), Roelof van den Berg (Noorderbasis) 

AGENDA : 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Ver slag van de vergadering van de st uur groep RIH P van 22 januari 2019. 
3. Op overeenstemming gericht overleg tijdelijke huisvesting Nautilus college (OOGO). 
4 
5.  

6.  
7. Volgende vergadering (woensdag10 april 9.00 uur in Zuidhorn), rondvraag en sluiting 

1 Voorzitter Hielke Westra heet iedereen welkom . De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

2. Verslag vorig overleg wordt ongewijzigd vastgesteld 

3. Het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over het verplaatsen van het BRINN-nr . 
van SWS De Aquarel (Sebaldeburen) naar Zuidhorn -waar het als nieuwe onderwijsvorm 
Nautiluscollege verder gaat - geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
De aanwezigen gaan akkoord voor zover het Primair Onderwijs betreft. Het gaat dan 
specifiek over 4-12jarigen. Ouadraten wordt verzocht om de inleiding van het bespreekstuk 
hierop aan te passen en ook duidelijk aan te geven dat het om 4-12 jarige kinderen gaat. 
Ouadraten 1111.111111111111) stuurt de aangepaste versie naar de stuurgroepleden. 
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d te n  

DUO 
Afdeling DUO/OI/BKP/Productie 1 
t.a.v. 	 en mevr. 
PostbuMPIIII  
2500 GE Den Haag 

Grootegast, 3 april 2019 

Betreft: verzoek verplaatsing school informele samenwerkingsschool De Aquarel brinn. 

Geachte 	 en 

Met een beroep op artikel 84 lid 2 van de WPO (Onze minister kan besluiten toe te staan 
dat een bekostigde school een andere plaats van vestiging binnen de gemeente krijgt. 
Onze minister kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden) vraagt het college van 
bestuur stichting Quadraten toestemming tot het verplaatsen van De Aquarel, 
brinnummer 09HB te Sebaldeburen, Kerkweg 5, 9862 TH naar Zuidhorn, Geert 
Waldastraat 2, 9801 AW. De beoogde datum van ingang van de verplaatsing is 01-08-
2019. 

Twee motieven om de school te verplaatsen. 
1. Daling van het aantal leerlingen in Sebaldeburen noopt ons tot het verplaatsen 

van de school naar een voedingsgebied met meer leerlingen, zoals in de groeikern 
Zuidhorn en omstreken, alwaar behoefte is aan innovatief onderwijs. 

2. Ontplooien van meer diversiteit in pedagogisch didactisch opzicht, een andere kijk 
op de organisatie en invulling van ons onderwijs van 0-18 jaar, startend met 0-13 
jaar, dat is de uitdaging, die we waar willen maken. 

Na de verplaatsing zal de school de naam Het Nautilus dragen. 

Over de verplaatsing is Op Overeenstemming Gericht Overleg (00G0) gevoerd met de 
gemeente Westerkwartier en met de schoolbesturen die scholen hebben in de gemeente. 
De gemeente en de schoolbesturen hebben ingestemd met de verplaatsing. Een verslag 
van de uitkomst van het overleg treft u bij deze brief aan. Daarmee is aangetoond dat er 
geen noodzaak is tot weigering van het verzoek op grond van artikel 84 lid 5 van de 
W PO. 

Stichting Quadraten, meer waarde" in onderwijs en opvang 

Bezoekadres . tioofdstraat 44 9861 Ai Grootegast Postadres postbus 10 9860 AA Grootegast 

telefoon 7594 514 519 contact@quadraten.n1 www.quadraten.ni  KvK 02090846 N113 RABO 0341 0880 99 



J. Heddema 
College van bestuur 
Stichtinct Ouadraten 

G. Rotman 
College vslct-btuu 

Quadrate 

U 
	ten 

Een prognose van de leerlingenaantallen en een beschrijving van het voedingsgebied zijn 
niet bijgevoegd, omdat geen beroep wordt gedaan op artikel 84 lid 4.a van de WPO en 
daarom voor de beoordeling van de aanvraag deze gegevens niet nodig zijn. 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit verzoek, of nadere informatie nodig 
hebben dan kunt u zich wenden tot het college van bestuur stichting Quadraten. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage: Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg (00G0) 



Aanvraaq verplaatsing ex artikel 84 WPO tbv De Aquarel (09H13, Openbaar) te Sebaldeburen. 

Adres oud 	 4Kerkweg 5 Sebaldeburen, gemeente Westerkwartier 

Adres nieuw 	-)Geert Waldastraat 2 Zuidhorn, gemeente Westerkwartier 

Aanvraag moet vergezeld gaan van : 

1. Prognose (ontbrak bij oorspronkelijke aanvraag, vandaag op mijn verzoek aisnog opgestuurd). Uit de 
aangeleverde prognose 	 blijkt, zie Tabel 1, dat er in Zuidhorn de meeste 
leerlingen worden verwac ....1.11111111M  

2. Beschrijving voedingsgebied (wordt omschreven als groeikern Zuidhorn en omstreken). 
3. Aanduiding pleats in de gemeente waar het onderwijs wordt gegeven (zie boven). 
4. Datum van ingang (01-08-2019). 

Nieuwe tekst art 84 WPO betekent dat M in ieder geval een verzoek inwilligt als-  aan de stichtingsnorm wordt 
voldaan of als de verplaatsing om een openbare school handeit die de enige binnen 10 km over de weg 
gemeten is. 

Beiden zijn niet aan de orde. Aithans, tijdens mijn telefonisch contact maandag 6 mei met dhr. Heddema werd 
gezegd dat er geen prognose kan warden overgelegd waaruit zou blijken dat aan de stichtingsnorm wordt 
voldaan. 

Nieuwe tekst art 84 WPO betekent ook dat M een verzoek kan inwilligen als niet aan die eisen wordt voldaan 
maar er kennelijk andere redenen zijn om de verplaatsing goed te keuren. 

Verplaatsing versus verhuizing: 

Tot op heden wordt een verplaatsing ais verhuizing beoordeeld (een verzoek kan achterwege blijven, een 
adreswijziging via een mutatieformulier volstaat) indien aan de volgende "voorwaarden "2  wordt voldaan: 

De adreswijziging vindt plaats binnen het eigen onveranderde voedingsgebied van de school 
/the leerlingen gaan mee naar het nieuwe adres 
Er bestaat geen bezwaar bij andere schoolbesturen tegen de adreswijziging. 

Uit de aanvraag (zie versiag Overleg stuurgroep IHP dd 13 maart 2019) blijkt dat er geen bezwaar bestaat bij 
andere schoolbesturen tegen de verplaatsing. 

Uit de aanvraag blijkt ook dat de verplaatsing plaatsvindt naar een ander voedingsgebied. 

Uit de aanvraag blijkt niet of er leerlingen wel of niet mee gaan naar het nieuwe adres. Tijdens mijn telefonisch 
contact maandag 6 mei met dhr. Heddema is gebleken dat de leerlingen in Sebaldeburen daar3  achterblijven. 

Op 5 juni 2019 wederom telefonisch contact gehad met schoolbestuur: 

De huidige locatie wordt dislocatie van de te verplaatsen school. Verwachting is dat die dislocatie niet 
!anger dan 2 jaar in gebruik zal zijn. 
Er is een prognose opgesteld voor huidige locatie en voor Zuidhorn (nieuwe voedingsgebied); beiden 
worden opgestuurd. 
De school telt momenteel 31 leerlingen. 
Op basis van aanmeldingen zal de school op de nieuwe locatie starten met tenminste 30 leerlingen. De 
verwachting is dat dat aantal zal groeien tot 100 of meer, voornamelijk vanwege het bijzondere 
onderwijsconcept dat op de nieuwe locatie zal worden gehanteerd. 

Inhoud gesprek 	/ schoolbestuur: ?? aan 	gevraagd, nog geen reactie ontvangen. 

Ook nog: de school wordt al gedurende enige jaren in stand gehouden via de gemiddelde schoolgrootte. 
Vanwege de verwachtte groei van de school tot 100 leerlingen of meer zal dat niet meer nodig zijn. 
Instandhoudingsnorm van de school is nu 45, vanwege herindeling per 1 januari 2019 wordt dat anders maar 
hoe is nu nog niet bekend. 

Geen volledige opsomming want de andere eisen zijn nvt 
2 
Geen wettelijke voorwaarden 

• 
Hurchge locatie wordt dislocatie van de te verplaatsen school 
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> Retouradres Postbus 30205 2500 GE Den Haag 
41571 
Stichting Quadraten 
Postbus 10 
9860 AA Grootegast 

Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 

Ons kenmerk 

2019/2/1161868 

Datum 25 april 2019 
Betreft Instandhouding basisscholen 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van uw verzoek inzake de instandhouding/voortzetting van de 
bekostiging van een of meer onder uw bestuur ressorterende basisscholen bericht 
ik u als volgt. 

Om de onderhavige basisschool (scholen) ook na 1 augustus 2019 in stand te 
houden doet u een beroep op het bepaalde in artikel 157 van de wet op het 
primair onderwijs. 

Aan de hand van de mij beschikbare gegevens stel ik vast dat aan de wettelijk 
gestelde eisen wordt voldaan. De gemiddelde schoolgrootte voldoet aan het 
wettelijk vereiste en het aantal leerlingen aan de betreffende school/scholen op 1 
oktober 2018 bedraagt 23 of meer. 

Op grond hiervan besluit ik dan ook dat de volgende basisschool (scholen) met 
ingang van 1 augustus 2019 op grond van het bepaald in artikel 157 van de wet 
op het primair onderwijs in stand kan/kunnen worden gehouden dan wel dat de 
bekostiging kan worden voortgezet. 

Dit besluit betreft de volgende school/scholen: 
09HBOO, SWS De Aquarel, Kerkweg 5, 9862TH SEBALDEBUREN 
13XX00, SWS De Gavelander, de Boomgaard 1, 9828RC OOSTWOLD 
WESTERKWARTIER 

Voor de goede orde wijs ik u hierbij nog op de jaarlijks in te dienen melding zoals 
bedoeld in artikel 160, tweede lid, van de wet. 

Pagina 1 van 2 



Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk  meer 
informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 	Ons kenmerk 

uur to bereiken via 079 - 323 23 33 (po). U kunt ook een mail sturen naar 
	 2019/2/1161868 

ico@duo.nl. 

Met vriendelijke groet, 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, 

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient 
daartoe een bezwaarschrift in bij De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs 
en Media, onder vermelding van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 30205, 
2500 GE Den Haag. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op 
www.duo.nl/zakelijk  onder "Oneens met DUO". 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

dinsdag 7 mei 2019 12:34 

MEM 
RE: verplaatsing basisschool 

111111111111111111 	  

11 

Wederom dank en blij met de verwijzing naar de handleiding VNG. 

Nu afwachten wet het mailverkeer tussen 	en het schoolbestuur oplevert. 

Met vriendelijke greet 

DUO/Ol/BKP/Productie 
Tel.nr. 06 
Aanwezig; 
Adres Rijnstraat 50 2515XP Den Haag 
Postbus 30205 2500 GE Den Haag 

Van: 	 @minocw.nli 
Verzon en: ins ag mei 	: 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	: verp aatsing basisschool 

Dag 

n een ancileiging van e I G staat ni. het volgende: 

Achtergronden verplaatsen 
a. school voor basisonderwijs .  
Een school voor basisonderwijs kan worden verplaatst met als reden to komen tot een betere spreiding van het 
onderwijsaanbod in de gemeente. Bij het verplaatsen moet onderscheid warden gemaakt in herhuisvesting van de 
basisschool binnen het voedingsgebied en buiten het voedingsgebied. Wordt de basisschool verplaatst: 
- binnen het voedingsgebied dan is sprake van een verhuizing, deze kan zonder toestemming van de minister 
plaatsvinden en 
- buiten het voedingsgebied dan is er naar het oordeel van de minister sprake van het stichten van een nieuwe 
basisschool en geldt de stichtingsprocedure. 

Het verplaatsen maakt vaak anderdeel uit van een Integraal Huisvestingsplan. 

Excuus voor de verwarring. 

Van:111111141,1,1111Wifil_.Wuo.n1] 
Verzon en: Ins g mei 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	: verp aatsing basisschool 

Hoi 	bedankt voor je reactie, 

Binnen de gemeentegrenzen is voor ons een nieuw criterium.... ..... ......... 



Tot nu toe gold het voedingsgebied ais bepalende factor (een van de drie, zie mijn mail aan 

lk krijg van het vragende schoolbestuur nog aanvullende informatie, onder andere prognoses en het mailverkeer 
tussen hen en IIII 

Zodra ik dat heb meld ik me weer. 

Met vriendeiijke groet 

DU0/0//BKP Productie 1 
Tel.nr. 06 
Aanwezig: 
Adres Rijnstraat 50 2515XP Den Haag 
Postbus 30205 2500 GE Den Haag 

Van: 	 @minocw.nl] 
Verzon en: ins ag mei 	: 
Aan: 
CC: 
On erwerp: : verp as mg asissc ool 

Dag 

Ik heb 	hier nooit over gehoord. 

roningen 	e gemeen en nou eenmaa ui gescre •oor .e age .evo tngs is eid. 

G roet, 
111.1111. 

Van: 
Verzon en: maan ag 6 mei 2019 15:59 
Aan: 
Onderwerp: 	verp as ing •asissc oo 

Beste 

1k ben hier niet mee bekend.111111111.1 zegt het jou lets? 

Vr gr 

Van: 	 ©duo.nl] 
Verzon en: maan ag mei 	: 
Aan: 
Onderwerp: 	: verp as ing asissc ool 

Heren, ik kreeg van'. een afwezigheidsmelding met daarin een verwijzing naar jullie. 

Zijn jullie bekend met een kwestie in Sebaldeburen?? Zie mijn mail aan 

Met vriendelijke groet 

MOM 
2 



DUO C71 BKPG  Productie 1 
Tel.nr. 06 
Aa nwezig: 
Adres Rijnstraat 50 2515XP Den Haag 
Postbus 30205 2500 GE Den Haag 
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DUCVNBKP/Productie 1 
Tel.nr. 06 
Aanwezig: 
Adres Rijnstraat 50 2515XP Den Haag 
Postbus 30205 2500 GE Den Haag 

Van: 
Verzon en: maan ag 6 mei 2019 13:54 
Aan: 
Ondervver atsing basisschool 

Hoi 	ik heb net gesproken met Johan Heddema, lid van het bestuur van stichting Quadraten en betrokken bij 
een aanvraag verplaatsing basisschool. 

Het gaat hier om de verplaatsing van de basisschool De Aquarel van Sebaldeburen naar Zuidhorn. 
Bij brief van 3 april vraagt het bestuur toestemming voor die verplaatsing en geeft daarbij aan dat een prognose en 
een beschrijving van het voedingsgebied voor de beoordeling niet van belang zou zijn 	 

Bij telefonische navraag omtrent de achtergrond van die opmerking bleek 	 dat Johan 
Heddema over deze kwestie met jou heeft gesproken waarin jij 	 hem geadviseerd 
zou hebben dat het hier om een verhuizing handelt. 
lk heb hem duidelijk gemaakt dat er alleen sprake is van een verhuizing (er is dan geen verzoek nodig) als 

- 	Alle leerlingen mee gaan naar de nieuwe locatie 
- 	Als de nieuwe locatie in het eigen onveranderende voedingsgebied ligt en 
- 	Als er geen bezwaren zijn van andere schoolbesturen. 

Twee van de drie "voorwaarden" worden niet ingevuld: 
De school verplaatst werkelijk naar een ander voedingsgebied / een andere kern (afstand volgens hem 10 
km) 

- 	De leerlingen blijven achter in Sebaldeburen. 

lk heb hem toegezegd even met jou contact op to nemen. 
Bij deze dus. 
Be benieuwd naar je reactie. 

Met vriendelijke groet 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC:  

Johan Heddema 	 @quadraten.nl> 
donderdag 16 mei 2019 11:23 

Onderwerp: 	 verp aatsing brinnummer Quadraten 
Bijlagen: 	 2019-04-03 Brf a DUO inz verplaatsen.pdf; 2019-04-03 Bijlage DUO - verslag 

stuurgroep IHP 13 maart 2019.pdf 

Geachte 	 , beste 

Onder verwijzing naar uw telefoontje (veertien dagen geleden) naar aanleiding van ons verzoek tot verplaatsing van 
een brinnummer, en na het gesprek met 	 als 	 (hedenmorgen) verzoekt het 
college van bestuur van de Stichting Quadraten u om ons verzoek tot verplaatsing van het brinnummer van de 
Aquarel conform artikel 84 in behandeling to nemen. 

Als bijlage doe ik u de brief d.d. 3 april 2019 en de bijlage van het OGOO verslag toekomen. 

In afwachting van uw besluit. 

Met vriendelijke groet, 
Johan Heddema 
College van bestuur 

Stichting Quadraten 
meer waarden in onderwijs en opvang 

Hoofdstraat 44 
9861 Ai GROOTEGAST 

T: +31(0) 594 51 45 19 
M: 06 

1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Mr! 2019 13:08 

Verp aatsing basisschool 

ITWINaiKP/Productie 1 
Tel.nr. 
Aanwezig: 
Adres Rijnstraat 50 2515XP Den Haag 
Postbus 30205 2500 GE Den Haag 

Van: 	 @minocw.nl] 
Verzon en: t on er ag juni 	2:39 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	: Verplaatsing basisschool 
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1111  bedankt voor je uitvoerige reactie. 

lk voeg het bij de stukken. 

Het is de eerste maal dat wij geconfronteerd zijn met een aanvraag verplaatsing onder de aangepaste wettelijke 
bepaling, dus is het even zoeken 	  
Jouw info helpt daarbij. 

Kleine correctie: je schrijf dat de kinderen uit Sebaldeburen naar andere scholen in de omgeving zullen gaan. 
Volgens telefonische info (gisteren met het bestuur gesproken) blijft de locatie Sebaldeburen in gebruik als 
dislocatie van de te verplaatsen school. Verwachting van het bestuur si dat die dislocatie niet !anger dan 2 jaar in 
gebruik zal zijn. 

Verder: een prognose is inderdaad wettelijk vereist ondanks het felt dat er geen norm behoeft te warden gehaald. I 

De stukken liggen nu bij onze juristen (goed gebruik om hen mee te laten kijken bij een eerste aanvraag....). 

Zodra wij het eindoordeel hebben breng ik je hiervan op de hoogte. 

Met vriendelijke groet 

Dag 

1k ken de casus wel. 

Er is in de gemeente sprake van krimp. De schoolbesturen van openbaar en bijzonder onderwijs 
werken al lang samen aan een regionale spreiding van het onderwijsaanbod. Inmiddels zijn de 
besturen gefuseerd. In Sebaldeburen is door de krimp geen toekomst meer voor de school. In 
Zuidhorn is juist behoefte aan een extra onderwijsvoorziening. Daarom wit het bestuur de school 
verplaatsen van Sebaldeburen naar Zuidhorn. De versoepeling van de regelingeving die geldt bij 
verplaatsing van een school is juist met het oog op de herschikking van het onderwijsaanbod in 
krimpgebieden tot stand gekomen. De gemeente is akkoord. Er zijn geen besturen van scholen in de 

1 



omgeving die bewaar hebben tegen de verplaatsing. De kinderen die nu in Sebaldeburen naar school 
gaan zullen naar andere scholen in de omgeving gaan. De scholen zijn van hetzelfde bestuur als de te 
verplaatsen school. 

MvT bij wet toekomstbestendig onderwijs: 
"Schoolbesturen staan voor de opgave om te zorgen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod dat 
aansluit op de behoefte van ouders en leerlingen. Bij dating van het aantal leerlingen kunnen niet alle 
scholen open blijven. Zo kan het zijn dat als gevotg van de krimp het leerlingenaantal op sommige 
scholen onder de opheffingsnorm zakt. Daarnaast kan de kwaliteit van kleine scholen kwetsbaar zijn 
en zien schoolbesturen zich om die reden soms genoodzaakt, nog voordat de opheffingsnorm in zicht 
komt, de school te stuiten. 

Om het onderwijsaanbod in de regio goed bereikbaar te houden en optimaal te laten aansluiten bij 
wensen van ouders en leerlingen, is voor schoolbesturen de vraag aan de orde waar het beste scholen 
open kunnen blijven, waar fusies nodig zijn en van welke richting de scholen moeten zijn. Daarbij is 
het nodig dat schoolbesturen veel actiever toetsen of het scholenaanbod aansluit op de wensen van de 
ouders en zo nodig de richting of het concept van hun scholen aanpassen. " 

"Wanneer het schoolbestuur dat de aanvraag indient, kan aantonen dat de andere besturen in de regio 
geen bezwaar hebben tegen de omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van de school, 
zal de Minister dat in positieve zin meewegen in zijn oordeet." 

"De wettelijke verruirning van de mogelijkheid om een school te verplaatsen over de grenzen van het 
voedingsgebied maakt het eenvoudiger om te komen tot een optimale spreiding van scholen. Zo kan 
de toegankelijkheid van het onderwijs beter warden gewaarborgd." 

Formeel is het nodig dat een prognose wordt ingediend van het aantal leerlingen dat de school zal 
bezoeken. Dat blijkt uit de wet en het staat ook in de MvT. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzon en: 	 derdag 6 juni 2019 10:36 
Aan: 
CC: 
On • erwerp: 	. Verplaatsing basisschool 

Hallo 

Ik heb Johan Heddema vanochtend weer gesproken (hij belde mij) en hem nog eens bevestigd dat 
artikel 84 WPO sinds 1 januari 2018 de mogelijkheid biedt een school - binnen de gemeente te 
verplaatsen zonder dat aan de stichtingsnorm voldaan hoeft te zijn. Het betreft hier een bevoegdheid 
die DUO namens de minister uitoefent. Op de vraag of ik een positief advies kon geven, heb ik 
geantwoord dat ik niet bekend ben met de criteria die DUO hanteert bij de toepassing van de 
bevoegdheid en bovendien onvoldoende bekend met de casus. Wie de casus veel beter kent, is 
zodat hij gerichter kan adviseren. Ik stuur hem deze mail c.c. 

G roet, 
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Van: 	 duo.nl] 
Verzon en: woens ag Juni 	: 
Aan: 
Onderwerp: erplaatsing basisschool 

Hallo III ik moet een beroep doen op jouw geheugen. 

Het gaat over de verplaatsing van de basisschool Aquarel to Sebaldeburen. 
Jij hebt daar op 16 mei over gesproken met dhr. Johan Heddema. Betreft een kwestie waarover ik ill had 
gemaild en waarbij ik even niet het nieuwe artikel 84 WPO scherp in beeld had 	(de minister willigt de 
aanvraag in ieder geval in indien 	 ). 

lk ben net ook gebeld door Johan Heddema met de vraag wanneer hij het besluit kan verwachten. 

Kan jij mij (nogmaals??) vertellen wat jij met hem besproken hebt? 

Alvast bedankt voor je hulp. 

Met vriendelijke groet 
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Hoi 

lk heb het dossier van de verplaatsing bekeken. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

vrijdag 7 juni 2019 9:52 

verplaatsing 

Verhelderend verhaal van 
Die prognose hebben we nodig om to kunnen 

beoordelen of de school wel enig toekomstperspectief heeft op de verlangde nieuwe plek. 
Je ziet dat de huidige scholen in Zuidhorn er qua 

leerlingaantallen goed voor staan. Ook zie je dat er in Sebaldeburen amper leerlingen wonen. Het aantal 4 t/m 12 
jarigen daalt richting de 50, terwijl het in Zuidhorn-Briltil rand de 1000 zit. 
Die prognose geeft dus een aardig en noodzakelijk beeld. 

Groeten, 
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Van: 
Aan: 
	

1111111111111 
Onderwerp: 	FW: prognoses 
Datum: 	 woensdag 22 juli 2020 15:11:47 

Van: Johan Heddemill11111111111111©quadraten.nl] 
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 14:36 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: prognoses 

acht-, 	 beste 

Dank voor het bericht. Dit betekent dat we formeel de volgende stap kunnen zetten. En dank 
voor je inzet. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Heddema 
College van Bestuur 

Stichting Quadraten 
meer waarden in onderwijs en opvang 

T: 0594-514519 
M: 06111111111111 

Hoofcistraat 44 
9861 Al Grootegast 

Van: 	 @duo.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 12:52 
Aan: Johan Heddema 	 @quadraten.nl> 

cc: 11111111111111111111111 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: prognoses 

Eieachte hoer Heddema, baste Johan, 

Hierbij de mededeling dat het verzoek om verplaatsing van de basisschooi Aquarei (brinnummer 
09HB) zal worden goedgekeurd. 

Het schriftelijke besluit zal een dezer dagen jullie l<ant op komen. 

Met vriendelijke groat 

DU0/01/BKP/Productie 



AR= 
Aanwezig: 
are Rijnstnat 50 231 5XP Den Haag 

Postbus 30205 2500 GE Den Haag  

Van: Johan Heddema 
Verzonden: woensda 5 juni 2019 14:03 
Aan: 
Onderwerp: prognoses 

Beste 

uadraten.nl 

De prognoses van Zuidhorn (de hele gemeente) In de plaats Zuidhorn Briltil staan Het Anker en 
de Borg in een brede school en de Windroos. De Brug is een gereformeerde school. 
De prognose van Sebaldeburen betreft De Aquarel. De kwetsbaarheid is daar de kleine groepen 
waardoor ouders soms onverwacht de keuze maken voor een andere school. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Heddema 
College van Bestuur 

Stichting Quadraten 
rneer waarden in onderwijs er opvang 

T: 0594-514519 
Ni:  

Hoofdstraat 44 
9861 Al Grootegast 
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2 0 JUNI 2019 
ilw brief van 
3 april 2019 

Uw referentie 
Datum 
Betreft 	Verplaatsing basisschool 09HB 

Stichting Quadraten 	 Ripstraat 50 
Postbus 10 
	

2515 XP Den Haag 
9860 AA GROOTEGAST 
	

Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 

Doorkiesnummer 
079-3232333 (pa) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 9;00 - 13:00 

Onze referentie 

Bijiagen 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van uvv verzoek ex artikel 84 van de Wet op het primair 
onderwijs van 3 april 2019 inzake de verplaatsing van de school 
"De Aquarel" (brinnummer 09HB) van de Kerkweg 5 te Sebaldeburen near 
de Geert Waldastraat 2 te Zuidhorn, bericht ik u als volgt. 

Uw verzoek gaat (conform wettelijk voorschrift) vergezeld van een 
motivering, een prognose, de beschrijving van het voedingsgebied, de 
aanduiding van de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet 
worden gegeven en gaat vergezeld van de voorgestelde datum van 
ingang van de bekostiging van de school op het nieuwe adres. 

Op grond van de overgelegde gegevens keur ik goed dat de school 
"De Aquarel" (brinnummer 09HB) met ingang van 1 augustus 2019 op 
een andere plaats wordt gevestigd, te weten de Geert Waldastraat 2 
te Zuidhorn. 

Ik heb de adreswijziging reeds in mijn gegevensbestanden verwerkt. Ter 
bevestiging hiervan treft u als bijlage bij deze brief het zogenaamde 
brinmuatieformulier aan. Indien hierop onjuistheden staan vermeld 
verzoek ik u dit op dat formulier aan te geven en het vervolgens aan mij 
te retourneren. 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Ondenvijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Rgnstraat 50 

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.ni/zakelijk  meer 	2515 XP Den Haag 
Postbus 30205 

informatie. Het Informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 	2500 GE Den Haag 
13.00 uur to bereiken via 079 323 23 33 (po). U kunt ook een e-mail sturen 
near icori\duo.ni. 	 Doorkiesnummer 

079-3232333 (po) 

Met vriendelijke groet, 
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
namens deze, 
Manager OI/BKP/Productie 1 

Rob Binda 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 9:00 - 13:00 

Onze referentie 

Uw brief van 
3 april 2019 

Uw referentie 

E-en beiangnettende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop net besiuit hem is toegezonden 
schritlefijk bezwaer maken, Ge beianghebbende drent daartoe een bezwaarschrift in bij Ge minister van 
Orderwijs, Cuituur er Wetenschap en/of De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, order 
vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, postbus 30205, 2500 GE Den Haag. Neer informatie over het 
maker van bezwaar vindt u So www.duo.ni/zaketijk  order 'Greens met DUO'. 

Blad 
2/2 
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Retouradres Postbus 30205. 2500 GE Den Haag 

Preadyz 

Postbus 440 

9600 AK HOOGEZAND 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 32 323 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 1 van 4 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 17-06-2019 

Organisatienummer 	 09H6 

Naam kort 	 SWS De Aquarel 

Scort oraanisatie 	 basisschool 

Indeling van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

lnstructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de administratieve  
aedevens van een organisatie. VVijzigngen die betrekking hebben op een aspect 
waarvoor toestemming is vereist volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus 
niet met dit formulier worden doorgegeven. 

In de l!nker kolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals die op dit 
moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit formulier gebruiken en 
de door u gewenste wijziging invullen in de lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat 
u cok de datum van ingang van de wijziging invult. 



ERIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs_ Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

09HB 

SkA/S De Aquarel 

basisschooi 

Bled 2 van 4 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Na3r1 	 Openbare Basisschool De Aquarel 	 >> 

Naam kort 	 SWS De Aquarel 

Richting derominatie 	Openbaar 	 >> 

Datum opheffing 



BRIN Mutatieformulier 

Ministene van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

09HB 

SWS De Aquarel 

basisschool 

Blad 3 van 4 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 
Datum ingang wijziging 01-08-2019 

Straatnaarn - huisnummer Kerkweg 5 	 >> Geert Waldastraat 2 

Postcode - plaats 	9862 TH SEBALDEBUREN 	 >> 9801 AW ZUIDHORN 

>> 

Correspondentieadres 
Datum ingang wijziging 01-08-2019 

Straatnaam - huisnummer Kerkweg 5 	 >> Geert Waldastraat 2 

Postcode - plaats 	9862 TH SEBALDEBUREN 	 >> 9801 AWZUIDHORN 

>> 

Telefoonnummer / faxnummer 
Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Telefoonnummer 	0594613814 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 

Faxnummer 

Netwerkadres 

>> 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Internetadres CURL) 	vvww.deaquarel.n1 >> 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Emailadres 	 aquareIliquadraten.n1 7> 



Br-Z1 	utatieformulier 

Ministene van Onderwijs, Cultjur en Wetenschap 
Dense Uitvcering Onderwijs 

09HB 

SWS De Aquarel 

basisschool 

Blad 4 van 4 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode 	(uits!uitend van toepassing op instellingen) 

Onder,,iijsmethode 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 

4 Gegevens fusie I samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd als het gaat cm een Bevoegd gezag, een 
AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijmging 	 (dd-mm-jj) 

Organisatienummer >> 

Naam organisatie 	 .............. . . 	>> 

>> 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Plaats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 



Van: 
Verzonden: dinsdaa 25 iuni 2019 12:57 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Brin sub nummer locatie 

duo.nl] 

Van: MEM 
Verzonden: dinsdaa 25 .uni 2019 12:16 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Brin sub nummer locatie 

Van: 
Aan: 	 1111111111 
Onderwerp: 	FW: Brin sub nummer locatie 
Datum: 	 woensdag 22 juli 2020 15:11:07 
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met piezier.1k neem het over. 

HAM 

Een subnummer in BRIN voor een basisschool kan alieen maar word en afgegeven als het gait 
om een door de minister goedgekeurde nevenvestiging. Een nevenvestiging basisonderwijs 
ontstaat door een fusie van scholen. 
En dear is in het gevai Quadraten Been sprake van. D in de I<ern Sebaldeburen achterblijvende  
onderwijslocatie wordt een dislocatie. En een dislor,,itie wof dt door ons niet geregistreerd 

Tot zover. 

Met vriendelijke groet 

DI10/01/BKP/Productie 1 
Tel.nr. 
Aanwe7ig: 
Adres Rijnstraat 50 2515XP Den Haas 
Postbus 30205 2500 GE Den Haag 

Hoi 

Kan jij 	ze overnemen. 6-eat over P0. 

Groetjes, 

Van: 	 @minocw.nl] 
Verzonden: dinsdag 25 juni 2019 12:10 
Aan: 
Onderwerp: Brin sub nummer locatie 



Dag 

Ik heb contact met het schoolbestuur Quadraten in Grootegast. Het bestuur verplaatst 
de basisschool Aquarel brinnummer 09HB van Siddeburen naar Zuidhorn (zij hebben al 
toestemming van de minister). Er blijft een dislocatie achter in Siddeburen. Nu willen zij 
in hun eigen systeem leerlingvolgsysteem de beide locatie afzonderlijk kunnen 
registreren. Het systeem is gekoppeld aan de systemen van DUO. Daarom willen zij 
graag dat de locatie in Siddeburen een subnummer krijgt in BRIN. 

Weet jij of dat kan? 
En als dat kan, hoe en bij wie moet het bestuur dat dan aanvragen? 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Aan: 
Cc: 	 Gerrit Rotinan  
Onderwerp: 	Sub-nummer ivm Nautilus 
Datum: 	 donderdag 27 juni 2019 16:37:43 
Bijlagen: 	 bhnverschuiving 001.pdf 

Hallo 

Op verzoek van Gerrit Rotman zend ik je onderstaand verzoek. 

Geachte 

De volgende situatie doet zich voor. Stichting Quadraten heeft een beschikking van OCW/DUO 
voor het verplaatsen van SWS De Aquarel to Sebaldeburen naar Zuidhorn. 
De Aquarel in Sebaldeburen blijft als dislocatie bestaan. De vestiging in Zuidhorn wordt de 
hoofdvestiging. Voor dislocatie hebben wij een sub-nummer nodig van het brinnummer (09HB), 
dit in verband met het onderwijstoezicht op twee locaties met een verschillend 
onderwijsconcept. lk heb begrepen, dat een dergelijk nummer wordt toegekend door de 
onderwijsinspectie. Vervolgens kunnen wij ook de koppeling maken in Parnassys, welke weer 
een link heeft met DUO. 

Bijgevoegd de beschikking. 

Kunt u mij verder helpen? 

Met vriendelijke groet, 

Gerrit Rotman 
CvB Quadraten 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen:  

RE: vraag over verhuizing SWS De Aquarel 09HB 
donderdag 4 juli 2019 8:47:24 
'erkinstructie niedvie scholen 5236130 Idea  

20 

Dag 

. Op haar 
eigen verzoek dit aan je te melden dus Her maar enkele quotes uit haar mail (3-7-19): 

Ik heb gistermiddag met dhr. Rotman gesproken en hem toegezegd het voor 1 aug. Te 
realiseren. Overigens heeft hy op 18 juli 3,S. nog een gesprek met 2 inspecteurs over de 
nieuwe school Nautilus 

Er is nog steeds geen wettelijke basis voor een 
uitvoerings- of inspectielocatie. Als een locatie dus zeer zwak is en blijft dan is er geen 
wettelijke grond om via de minister om sluiting van de school te vragen. Daar zijn ze we! 
mee bezig om dit te wijzigen.. 

1k kwam net de werkinstructie nieuwe scholen nog tegen dus.die voeg ik a s bonus even 
bij, 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensda 3 juli 2019 13:33 
Aan: 	 @owinsp.n1); 
Onderwerp: FW: vraag over verhuizing SWS De Aquarel 09HB 

Dag alien, 

@owinsp.n1) 

heeft contact gehad met het bestuur. Zo te lezen is het haar duidelijk 
geworden wat het probleem is want ze heeft de toezegging gedaan dit te verwerken. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 13:02 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: vraag over verhuizing SWS De Aquarel 09HB 

Geachte11111111111.111, 

Met de heer Rotman heb ik afgesproken het voor 1 augustus aanstaande verwerkt te 
hebben. Ik ben afhankelijk van DUO en zoals u zult begrijpen bestaat mijn werk niet 
alleen uit de behandeling van dit soort aanvragen. 



Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Tel.: 0 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten 
met persoonsgegevens toe to sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken W11 
gegevens van leerlingen of docenten to anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het 
Internet Schooldossier (ISO). Voor meer informatie zie Informatiebevei!ioing en privacy (1513). 

Van: 111111111 @quadraten.nl] 
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 19:34 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: vraag over verhuizing SWS De Aquarel 09HB 

Dag 

Van dhr Rotman, bestuurder van Quadraten, heb ik uw emailadres gekregen. Hij heeft 
contact met u gehad over het toekennen van een Brin volgnummer aan De Aquarel te 
Sebaldeburen. Deze school wordt door een verschuiving van het Brinnummer 09HB een 
dislocatie van dit Brinnummer. Graag zouden we zien dat de Aquarel brin volgnummer 
09HBO1 krijgt. Omdat de tijd dringt en alles nog administratief ingericht moet worden, is 
mijn vraag om het toekennen en registreren bij DUO van het volgnummer te bespoedigen. 
Is het mogelijk dit nog deze week of te handelen en te registreren bij DUO? 
Graag uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

Stichtin 	uadraten 
Tel: 0 

Van:'- 
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 16:28:06 
Aan: 
Onderwerp: FW: vraag over verhuizing SWS De Aquarel 09HB 

Van: 	 o\ivinso.ni>  
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 11:52 
Aan: Gerrit Rotman1111.111(Dquacirat .J1.111> 

Onderwerp: vraag over verhuizing SWS De Aquarel 09HB 

Geachte heer Rotman, 

Naar aanleiding van uw verzoek aan mijn collega 	 heb ik nog enkele 
aanvullende vragen. Kunt u mij terugbellen s.v.p.? 

Met vriendelijke groet, 



Inspectie van het Onderwijs 
Tel.: 0€11111111 
In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten 
met persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken vii u 
gegevens van leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het 
Internet Schooldossier (ISD). Voor meer informatie zie Informatiebevelliaing en orivacv (ibp). 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
	RE: Nieuwe school "Het Nautilus" 

Datum: 	zondag 1 september 2019 14:40:52 

Beste collega's, 

Al voor de zomervakantie heb ik een Uitvoeringslocatie aangevraagd bij DUO. Die is 
vorige week toegekend en ik heb er een nieuw cluster aan gekoppeld. 

09HB-C1 is Nautilus in Zuidhorn 
09HB-C2 is voorheen gebruikt voor 't Prisma en kan niet opnieuw gebruikt worden. 
09HB-C3 is Aquarel in Sebaldeburen. 

Ik heb dit zojuist ook aan de bestuurder de heer Gerrit Rotman laten weten. 

Er is nu dus sprake van 2 scholen waarvan de Nautilus nieuw is. Ik ben het helemaal 
eens met de voorgestelde aanpak van 

Hartelijke groet van 

Van: ME= 
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2019 14:02 
Aan: 
Onderwerp: RE: Nieuwe school "Het Nautilus" 

Beste NM en 

. Er is een 
beschikking van DUO voor de brinverschuiving. Ik hoop dat de wijzigingen volgende 
week zichtbaar zijn in IBIS. 
Dan ook zal ik contact opnemen met het bestuur 

Fijn weekend en groet, 

1111111 

Van: 
Verzonden: vriidaa 30 au ustus 2019 13:55 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Nieuwe school "Het Nautilus" 

Dag 

Dank voor je reactie. 	 , maar 
het bestuur zegt dat ze formed! toeste.mming hebben gekregen van OCW voor daze 
constructie. Als een organisatie dit zou moeten controleren op rechtmatigheld, is het niet 
de inspectie, maar DUO. Het bestuur heeft hierover met DUO overlegd, zeggen ze. 1k 
heb niet gevraagd naar bewijzen voor hun beweringen. 
Het melden dat er een hoofd- en nevenvestiging van een Brinnummer bestaat, zal de 
verantwoordelijkheid van het bestuur zijn richting DUO, Of de inspectie dat als twee 
afzonderlijke objecten van toezicht opvat, is aan de inspectie en ik ga ervan uit dat wij 
dat bij DUO maiden. Anders zouden we hierover immers brieven aan het bestuur 
moeten sturen, die het bestuur dan weer bij DUO indient old. 1k heb dat noolt 
meegemaakt, maar 	weet dat vast met meer zekerheid dan mij, 



Grua 

Van: 
Verzonden: vriidaa 	 ustus 2019 12:11 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Nieuwe school "Het Nautilus" 

Beste 

1k kan me helemaal vinden in de inhoud lijke voorstell n ter bewaking van de kwaliteit. 

Ik heb twee vragen, wellicht weten jullie aewoon al hoe het zet en and rs hoop ik dat 
die kan beantwoorden: 

1. Mag je zomaar schuiven met een BRINnummer als je daar als bestuur over 
beschiktj 

Klopt het dat de can DUO informatie over clusters en hoofd- en nevenvestigingen 
doorgeeft of is dat een verantwoordeli .kheid van het bestuur? 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: donderda• 22 au ustus 2019 10:43 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Nieuwe school "Het Nautilus" 

Beste mensen, 

en ik hebben ons 16 juli j.l. laten informeren door het bestuur Quadraten, 
dat een nieuwe school start per 1 augustus 2019. Het bestuur is via een omweg tot deze 
nieuwe school gekomen. Administratief is het volgende gebeurd. Het bestuur heeft het 
bestaande BRIN 09HB verhuisd naar een school met een nieuwe naam "Het Nautilus" 
met een adres in Zuidhorn. De school die dit BRIN had (09HB-C1) is s.w.s. De Aquarel in 
Sebaldeburen. Dit is een kleine school met slechts 33 leerlingen op de laatste teldatum. 
Deze school blijft vooralsnog bestaan maar de hoofdlocatie wordt het Nautilus en De 
Aquarel daarmee een nevenvestiging. De nieuwe school heeft een eigen innovatief 
onderwijsconcept, de school in Sebaldeburen krijgt van het bestuur twee jaar de tijd om 
haar voortbestaan te bewijzen met minimaal zo'n 40 leerlingen. 
De nieuwe school start met 21 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en 3 leraren. De 
school heeft geen jaarklassen. Het concept draait om talentontwikkeling en een 
leerlinggerichte benadering. Bij de huisvesting is voorzien in een IKC met kinderopvang. 
Het bestuur zou graag zien dat het experiment binnen twee jaar uitgroeit tot een school 
met zo'n 80 leerlingen minimaal. Het concept streeft naar een school voor leerlingen van 
4-18 jaar, maar voortgezet onderwijs is vooralsnog niet aan de orde. Er zijn gesprekken 
met VO, De Borgen, het Lauwerscollege en de Onderwijsgroep Noord, om doorgaande 
leerlijnen te realiseren en mogelijkheden te onderzoeken om leerlingen tot 14 jaar te 
bedienen. 
Bij de ontwikkeling van het onderwijsconcept is de HanzeHogeschool Groningen 
betrokken. Deze buigt zich ook over het vraagstuk van het monitoren van de kwaliteit 
van het concept. 
Het bestuur heeft vooralsnog de bekostiging van het project voor twee jaar geregeld. 
Omdat beide bestuurders eind van dit jaar met pensioen gaan, is bij de werving van 
nieuwe bestuurders het waarborgen van de continuIteit voor dit project voorwaarde. 
Wij hebben onder voorbehoud van intern beraad op basis van de verstrekte informatie 
het volgende aangegeven: 



- We beschouwen dit ondanks de verplaatsing van een bestaand Brin als een 
nieuwe school, omdat er sprake is van een nieuw onderwijsconcept op een 
nieuwe locatie als hoofdvestiging. 

- Ook onderwijskundig is het van belang om Het Nautilus te onderscheiden van de 
bestaande school met hetzelfde Brin sws De Aquarel. Daarom zou het logisch zijn 
om Het Nautilus als hoofdlocatie als cluster C1 en De Aquarel als cluster C2 te 
definieren in onze systemen. 

- Volgens het bestuur geeft de inspectie dit door aan DUO en is er dan ook voor het 
bestuur administratief onderscheid te organiseren. 
Voor de uitvoering van het toezicht, hebben we aangegeven dat wij het eerste 
jaar van het de nieuwe school een "stimulerend kennismakingsgesprek" met 
bestuur en schoolleiding zouden willen voeren om de voortgang te bespreken. 

- Ter voorbereiding op die kennismaking hebben we gesproken over het zicht op 
ontwikkeling van de leerlingen en de noodzaak om daarbij gebruik te maken van 
genormeerde toetsen (art,8, zesde lid, WPO, alsmede art.8, achtste lid, WPO 
voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte). 

- We hebben tevens aangegeven dat (planmatige) kwaliteitszorg aan de hand van 
een jaarplan 2019-2020 het gesprek over de voortgang van de school zou 
vergemakkelijken. 

- Het ligt voor de hand om dat gesprek te doen na het aantreden van de nieuwe 
bestuurders van Quadraten, ergens in het eerste kwartaal van 2020. 

- We hebben het bestuur gewezen op wettelijke verplichtingen; 
o Het opstellen van een schoolplan, waarin de ontwikkeling van het 

schoolconcept gefaseerd duidelijk wordt gemaakt en de kwaliteitszorg is 
omschreven. 

o Het beschikbaar hebben van verklaringen omtrent de bekwaamheid van het 
onderwijzend personeel. 

o Het voldoen aan voorschriften omtrent onderwijstijd 
- We hebben aangegeven dat we na het kennismakingsgesprek en mogelijk 

aanvullende informatie aan het eind van het schooljaar 2019-2020 een 
risicoanalyse uitvoeren om te bezien wanneer en op welke wijze we 
vervolgtoezicht gaan uitoefenen. 

We horen graag of we jullie deze insteek onderschrijven en aanvullingen hebben op 
bovenstaande. 

Met vriendelijke groeten, 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Werenschap 

d d  23 DEC. 2019 

Preadyz 

Postbus 440 

9600 AK HOOGEZAND  kirN 

> Retouradres Postbus 30205. 2500 GE Den Haag 
	 BRIN Mutatieformulier 

Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 32 323 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Glad 1 van 5 

Algemene gegevens 	 Datum mutate 10-12-2019 

Organisatenummer 	 09HB 

Naarn kort 	 Nautilus College 

Soort organisatie 	 basisschool 

.ndel ng van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie / samenvoeg'ng 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebru k van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de administratieve  
qeqevens van een organisatie. VVijzigingen die betrekking hebben op een aspect 
waarvoor toestemming is vereist volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus 
niet met dit formulier warden doorgegeven. 

In de linker kolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals die op dit 
moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit formulier gebruiken en 
de door u gewenste wijziging invullen in de lege rechterkolorn_ Let u er a.u.b. op dat 
u ook de datum van ingang van de wijziging invult. 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Ondenvijs. Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

09HB 

Nautilus College 

basisschocl 

Blad 2 van 5 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging  	(dd-mm-jj) 

Naam 	 Nautilus College 	 >> .6.Lb .... 	V) Li t..ti 

>> 

>> 

Naam kort 	 Nautilus College 	 >> f)!S 	 

Richting I denominatie 	Openbaar 	 >> 

Datum opheffing 	 >> 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

09HE3 

Nautilus College 

basisschool 

Blad 3 van 5 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 	
Datum ingang wijziging 	(dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer Geert Waldastraat 2 

Postcode - plaa's 	9801 N.A./ ZUIDHORN 

Correspondentieadres 
Datum ingang wijziging . 	. (dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer Geert Waldastraat 2 

Postcode - pleats 	9801 AV,/ ZUIDHORN 

Telefoonnummer I faxnummer 

Telefoonnumrner 	0594514519 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Internetadres (URL) 	nautilus quadraten n1 

Emailadres 	 nautilus@quadraten nl  

Datum ingang wijziging 	1.72.-Oi(Cdt. -mm-jj) 

>> .0S7.9q 	 • 

Datum ingang wijziging  	(dd-mm-jj) 

>> 

Datum ingang wigging 	(dd-mm-jj) 

>7 

Datum ingang wijziging 	(dd-mm-jj) 

>> 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

09HB 

Nautilus College 

basisschool 

Blad 4 van 5 

Toetslocatie primair onderwijs nr 02 
Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Naam 	 SWS De Aquarel 	 » . . ..... 	....... 

. 	...... 	....... 	. 

Naam kort 	 De Aquarel 	 » 	 ....... 

Vestigingsadres 	
Datum ingang mziging . . 	(dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer Kerkweg 5   

 • 

Postcode - plaats 	9862 TH SEBALDEBUREN 	 >> 

Correspondentieadres 	
Datum ingang wijziging . 

Straatnaam - huisnummer Kerkweg 5 	 » 	 . .............. 

. 	.. 	. 	. 	... 	. 	. 

Postcode - plaats 	9862 TH SEBALDEBUREN 	 >> 	 . ....... . . . 

....... 

Telefoonnummer / faxnummer • 

(dd-mm-h) 

Telefoonnummer 	0594613814 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Internetadres (URL) 

Emailadres 	 aquarel@quadraten.n1  

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-)J) 

>> 

Datum ingang wijziging . 	. . (dd-mm-jj) 

>7 	 ........ . 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

09HB 

Nautilus College 

basisschool 

Blad 5 van 5 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode 	(uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Onderwijsmethode  

Datum ingang wijziging 	. (dd-mm-jj) 

4 Gegevens fusie 1 samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd a/s het gaat orn een Bevoegd gezag. een 
AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Organisatienummer 

Naam organisatie 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Plaats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerking 

rt C 
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Van: 
Aan: 
	

111111111111111111111111111111 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: Nieuwe school "Het Nautilus" 09HB 41571 Quadraten 
Datum: 	woensdag 6 mei 2020 11:45:02 

Dag 

Ik kvvam dit nog tegen en zag dat het fiat in de planning/agenda was opgenomen maar 
moeten we hier nu lets mee? (zie onderstaande mailwisseling voor info) 
Ik kan er in het 4J0 rapport niets over vinden maar misschien hebben jij en 	het 
hier met het bestuur nog over gehad en alsnog afspraken gemaakt. 
1111 heeft in juli 2019 bij het bestuur het volgende aangegeven: 

- Voor de uitvoering van het toezicht, hebben we aangegeven dat wij het eerste 
jaar van het de nieuwe school een "stimulerend kennismakingsgesprek" met 
bestuur en schoolleiding zouden willen voeren om de voortgang te bespreken. 

- Het ligt voor de hand om dat gesprek  te doen na het aantreden van de nieuwe 
bestuurders van Quadraten, ergens in het eerste kwartaal van 2020. 

- Ter voorbereiding op die kennismaking hebben we gesproken over het zicht op 
ontwikkeling van de leerlingen en de noodzaak om daarbij gebruik te maken van 
genormeerde toetsen (art,8, zesde lid, WPO, alsmede art.8, achtste lid, WPO 
voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte). 

- We hebben tevens aangegeven dat (planmatige) kwaliteitszorg aan de hand van 
een jaarplan 2019-2020 het gesprek over de voortgang van de school zou 
vergemakkelijken. 

- We hebben het bestuur gewezen op wettelijke verplichtingen; 
o Het opstellen van een schoolplan, waarin de ontwikkeling van het 

schoolconcept gefaseerd duidelijk wordt gemaakt en de kwaliteitszorg is 
omschreven. 

o Het beschikbaar hebben van verklaringen omtrent de bekwaamheid van 
het onderwijzend personeel. 

o Het voldoen aan voorschriften omtrent onderwijstijd 
- We hebben aangegeven dat we na het kennismakingsgesprek en mogelijk 

aanvullende informatie aan het eind van het schooljaar 2019-2020 een 
risicoanalyse uitvoeren om te bezien wanneer en op welke wijze we 
vervolgtoezicht gaan uitoefenen. 

G roe 

Van: 
Verzonden: maandag 2 september 2019 8:51 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Nieuwe school "Het Nautilus" 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: M111111111165)owins p .nl> 
Datum: 30 augustus 2019 om 14:01:35 CEST 
Aan: ' 	 (zowinsp.ni>, ' 

1111111.(0 0Winsp.ni>  
Onderwerp: Antw.: Nieuwe school "Het Nautilus" 



Beste IME en 11111 

Er is  
een beschikking van DUO voor de brinverschuiving. Ik hoop dat de 
wijzigingen volgende week zichtbaar zijn in IBIS. 
Dan ook zal ik contact opnemen met het bestuur want 

Fijn weekend en groet, 

Van: EMI 
Verzonden: vriidaa 30 au ustus 2019 13:55 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Nieuwe school "Het Nautilus" 

g 

Dank voor je reactie. Gat "schuiven" met het Brinnummer 
EMI maar het bestuur zegt dat ze formeel toestemming hebben 
gekregen van OCW voor daze constructie. Als een organisatie dit zou 
moeten controleren op rechtmatigheid, is het niet de inspectie, maar DUO. 
Het bestuur heeft hierover met DUO overlegd, zeggen ze. Ik heb niet 
gevraagd naar bewijzen voor hun beweringen. 
Het melden dat er een hoofd en nevenvestiging van een Brinnummer 
bestaat, zal de verantwoordelijkheid van het bestuur zijn richting DUO. Of 
de inspectie dat als twee afzonderlijke objecten van toezicht opvat, is aan de 
inspectie en ik ga ervan uit dat wij dat bij DUO melden. Anders zouden we 
hierover irnmers brieven aan het bestuur moeten sturen, die het bestuur 
dan weer bij DUO indient oid. 1k heb dat nooit meegemaakt, maar 
weet dat vast met meer zekerheid dan mij. 

Groat, 

11111 

Van: -1111„_11 
Verzonden: vri.da 30 au ustus 2019 12:11 
Aan: 
CC: Meerholz, Johan; Rele-Dierx, Margot ter 
Onderwerp: RE: Nieuwe school "Het Nautilus" 

Baste IIII 

Ik kan me helemaal vinden in de inhoudeli ke voorstellen ter bewaking van 
de kwaliteit, 

1k heb twee vragen, wellicht weten jullie gewoon al hoe het zet en anders 
hoop ik dat gnin die kan beantwoorden: 

1. Mag je zomaar schuiven met een BRINnummer als je daar ale 
bestuur over beschikt 

2. Klopt het dat de aan DUO informatie over clusters en hoofd en - 
nevenvestigingen doorgeeft of is dat een verantwoordelijkheid van 



het bestuur? 

Groet-n, 

Van: 
Verzonden: donderdaa 22 au ustus 2019 10:43 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Nieuwe school "Het Nautilus" 

Beste mensen, 

en ik hebben ons 16 juli j.l. laten informeren door het 
bestuur Quadraten, dat een nieuwe school start per 1 augustus 2019. Het 
bestuur is via een omweg tot deze nieuwe school gekomen. Administratief is 
het volgende gebeurd. Het bestuur heeft het bestaande BRIN 09HB verhuisd 
naar een school met een nieuwe naam "Het Nautilus" met een adres in 
Zuidhorn. De school die dit BRIN had (09HB-C1) is s.w.s. De Aquarel in 
Sebaldeburen. Dit is een kleine school met slechts 33 leerlingen op de 
laatste teldatum. Deze school blijft vooralsnog bestaan maar de hoofdlocatie 
wordt het Nautilus en De Aquarel daarmee een nevenvestiging. De nieuwe 
school heeft een eigen innovatief onderwijsconcept, de school in 
Sebaldeburen krijgt van het bestuur twee jaar de tijd om haar voortbestaan 
te bewijzen met minimaal zo'n 40 leerlingen. 
De nieuwe school start met 21 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en 3 
leraren. De school heeft geen jaarklassen. Het concept draait om 
talentontwikkeling en een leerlinggerichte benadering. Bij de huisvesting is 
voorzien in een IKC met kinderopvang. Het bestuur zou graag zien dat het 
experiment binnen twee jaar uitgroeit tot een school met zo'n 80 leerlingen 
minimaal. Het concept streeft naar een school voor leerlingen van 4-18 jaar, 
maar voortgezet onderwijs is vooralsnog niet aan de orde. Er zijn 
gesprekken met VO, De Borgen, het Lauwerscollege en de Onderwijsgroep 
Noord, om doorgaande leerlijnen te realiseren en mogelijkheden te 
onderzoeken om leerlingen tot 14 jaar te bedienen. 
Bij de ontwikkeling van het onderwijsconcept is de HanzeHogeschool 
Groningen betrokken. Deze buigt zich ook over het vraagstukNan het 
monitoren van de kwaliteit van het concept. 
Het bestuur heeft vooralsnog de bekostiging van het project voor twee jaar 
geregeld. Omdat beide bestuurders eind van dit jaar met pensioen gaan, is 
bij de werving van nieuwe bestuurders het waarborgen van de continulteit 
voor dit project voorwaarde. 
Wij hebben onder voorbehoud van intern beraad op basis van de verstrekte 
informatie het volgende aangegeven: 

- We beschouwen dit ondanks de verplaatsing van een bestaand Brin 
als een nieuwe school, omdat er sprake is van een nieuw 
onderwijsconcept op een nieuwe locatie als hoofdvestiging. 

- Ook onderwijskundig is het van belang om Het Nautilus te 
onderscheiden van de bestaande school met hetzelfde Brin sws De 
Aquarel. Daarom zou het logisch zijn om Het Nautilus als 
hoofdlocatie als cluster C1 en De Aquarel als cluster C2 te definieren 
in onze systemen. 

- Volgens het bestuur geeft de inspectie dit door aan DUO en is er dan 
ook voor het bestuur administratief onderscheid te organiseren. 

- Voor de uitvoering van het toezicht, hebben we aangegeven dat wij 
het eerste jaar van het de nieuwe school een "stimulerend 
kennismakingsgesprek" met bestuur en schoolleiding zouden willen 
voeren om de voortgang te bespreken. 
Ter voorbereiding op die kennismaking hebben we gesproken over 
het zicht op ontwikkeling van de leerlingen en de noodzaak om 
daarbij gebruik te maken van genormeerde toetsen (art,8, zesde lid, 



WPO, alsmede art.8, achtste lid, WPO voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte). 

- We hebben tevens aangegeven dat (planmatige) kwaliteitszorg aan 
de hand van een jaarplan 2019-2020 het gesprek over de voortgang 
van de school zou vergemakkelijken. 
Het Iigt voor de hand om dat gesprek te doen na het aantreden van 
de nieuwe bestuurders van Quadraten, ergens in het eerste kwartaal 
van 2020. 
We hebben het bestuur gewezen op wettelijke verplichtingen; 

o Het opstellen van een schoolpian, waarin de ontwikkeling van 
het schoolconcept gefaseerd duidelijk wordt gemaakt en de 
kwaliteitszorg is omschreven. 

o Het beschikbaar hebben van verkiaringen omtrent de 
bekwaamheid van het onderwijzend personeel. 

o Het voldoen aan voorschriften omtrent onderwijstijd 
- We hebben aangegeven dat we na het kennismakingsgesprek en 

mogelijk aanvullende informatie aan het eind van het schooljaar 
2019-2020 een risicoanalyse uitvoeren om te bezien wanneer en op 
welke wijze we vervolgtoezicht gaan uitoefenen. 

We horen graag of we jullie deze insteek onderschrijven en aanvullingen 
hebben op bovenstaande. 

Met vriendelijke groeten, 

11111 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Nautilus 
Datum: 
	

donderdag 14 mei 2020 10:55:22 

Dag 

Voor zover ik kan zien, kunnen de afspraken over deze school met een nieuw 
onderwijsconcept gewoon nagekomen worden. 
Dus: 

• Een "stimulerend gesprek over voortgang", in ieder geval op bestuursniveau. Hoe 
is de start geweest? Hoeveel leerlingen? Leeftijdscategorieen? Groei tijdens het 
schooljaar? 

• Onderwijskundig: Heeft de school een jaarplan opgesteld? Is er al (of binnenkort) 
een evaluatie van de onderwijskundige organisatie en ontwikkeling? Is de 
voorziene externe ondersteuning (Hanzehogeschool) gerealiseerd? Vorig jaar is 
specifiek gesproken over het systematisch volgen van de ontwikkeling met 
genormeerde toetsen; gebeurt dat? Zicht op leerresultaten? Volgt de school 
(buiten de coronamaatregelen) de voorschriften omtrent onderwijstijd? 

• Vooruitblik/meerjarenbeleid; Verwachte ontwikkeling leerlingen? Huisvesting en 
personele consequenties? Is er (gewerkt aan) een schoolplan? Evaluatie van het 
onderwijsconcept over meerdere jaren? Systeem van kwaliteitszorg? 

Op grond van de beleidsregel "uitbreiding onderwijsaanbod" en beslisboom (2018) is de 
informatie aanleiding tot het volgende*: 
"Nieuwe school onder bestaand bestuur: 
Expertoordeel: inschatten welk jaar we langsgaan. In principe meenemen in het 430 als 
verificatie, tenzij risico-analyse andere indicaties geeft." 
Het 430 is begin van dit schooljaar geweest, vlak na de start van Nautilus. Dat betekent, 
dat we een goede reden moeten hebben om nu een schoolbezoek of to spreken en 
anders komt Nautilus in aanmerking voor een verificatie over vier jaar. 

zoeken met de werkgroep van 
Als er risico's zijn, moeten we eerst contact 
"iets met innovatieve concepten".III 

Groeten, 
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Van: 
	

MEM 
Aan: 	 ."(1 quad  	 

Cc: 	 Tluadraten  
Onderwerp: 	Afspraken rond Nautilus 
Datum: 
	

donderdag 4 juni 2020 10:27:36 

Beste Patrick, 

In ons telefonisch contact van hedenochtend zijn de volgende zaken aan de orde 
geweest: 

• Het gesprek is een vervolg op het orienterend gesprek van 16 juli 2019 waarin 
het bestuur Quadraten de start van het experiment rond Nautilus met de 
inspectie heeft besproken. 

• De inspectie beschouwt Nautilus als een nieuwe school onder een bestaand 
bestuur. Dat houdt in dat de inspectie een jaar na de start een analyse maakt om 
te bepalen hoe ze het toezicht op de school uitoefent. 

• Nautilus valt administratief onder het brin 09HB en wel als hoofdvestiging (C1) in 
Zuidhorn. De voormalige hoofdvestiging is de samenwerkingsschool Aquarel te 
Sebaldeburen, die het huidige schooljaar als nevenvestiging (C2) heeft 
gefunctioneerd. Het bestuur heeft als gevolg van verdere terugloop van het 
leerlingenaantal het voornemen tot sluiting van deze nevenvestiging per 1 
augustus 2020 uitgesproken. Hij zal mij voor de zomervakantie 2020 schriftelijk 
op de hoogte stellen of dit voornemen wordt geeffectueerd. 

• Het bestuur meldt dat er 31 leerlingen staan ingeschreven op het Nautilus en dat 
hij groei verwacht naar minimaal 46 leerlingen op de komende teldatum van 
oktober 2020. Het dorp Zuidhorn groeit als gevolg van nieuwbouw en het bestuur 
ziet perspectief op verdere groei. 

• Het bestuur is in overleg met de Hanzehogeschool Groningen, die is ingehuurd 
om een ondersteunende rol te spelen bij de ontwikkeling van het 
onderwijsconcept van Nautilus. Het bestuur constateert verschil in verwachtingen 
over die rol. Het projectmanagement is nu niet duidelijk belegd en het ontbreekt 
ook (nog) aan een helder projectplan. Het bestuur denkt het projectmanagement 
voor de zomervakantie geregeld te hebben, waarbij ook de rol van de 
schoolleider in het experiment duidelijker wordt. De schoolleider zal zich vanaf de 
start van komend schooljaar geheel kunnen richten op het experiment Nautilus, 
nu de Aquarel naar verwachting sluit. Het bestuur informeert de inspectie over 
projectmanagement en projectplan bij een nader of te spreken overleg in 
september 2020. 

• Voor de zomervakantie 2020 stuurt het bestuur een evaluatie van het eerste jaar 
van het experiment Nautilus naar de inspectie, ter kennisname en bespreking in 
het overleg van september 2020. 

• Het bestuur geeft de inspectie tevens voor de zomervakantie schriftelijk inzicht in 
de ontwikkeling van de leerlingen in het eerste jaar van het experiment Nautilus. 
Het gaat daarbij om inzicht in de wijze waarop de ontwikkeling van leerlingen 
wordt gevolgd en een analyse van de groei de leerlingen hebben doorgemaakt. 
Eveneens ter bespreking in september 2020. 

• Nautilus beschikt niet over een schoolplan. Voor het Nautilus is een tweejarige 
"experiment-fase" afgesproken, waarna het bestuur een besluit zal nemen over 
voortzetting en verdere uitwerking van het onderwijsconcept binnen een 
levensvatbare school of stopzetting als het experiment niet de gewenste 
ontwikkeling laat zien. In samenhang met deze experimentfase verwacht de 
inspectie dat er gewerkt wordt aan het vormgeven van een schoolplan voor de 
fase na augustus 2021. Het bestuur wil in het komend schooljaar binnen of naast 
het projectplan aandacht schenken aan de ontwikkeling van het schoolplan 
Nautilus. Eveneens ter bespreking in september 2020. 

• Na de bespreking in september 2020 zal de inspectie het bestuur informeren over 
de wijze waarop de inspectie het toezicht op Nautilus zal uitoefenen. 

Als je behoefte hebt om te reageren op bovenstaande hoor ik dat graag per 
ommegaande. 



Met vriendelijke groeten, 

_II 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Sluiting De Aquarel 
Datum: 	 dinsdag 30 juni 2020 13:52:17 
Bijlagen: 	image00 Ljog  

2020436-30 Brf a inspectie ins sitirtinQ De .A.auarei.odf 

Dag collega's, 
Op verzoek van het bestuur stuur ik jullie beiden deze mail over de sluiting van de Aquarel 
door. 
Groet 

Van: 11.1111111111111111111111111111111111111111©quadraten.n1] 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 13:15 
Aan: 
Onderwerp: Sluiting De Aquarel 

Op verzoek van het college van bestuur verzoek ik je bijgaande brief to Mien 
doorzetten naar inspecteur 	en inspecteur 

Aivast dan 

Met vriendelijke groet, 

Bereikbaar van 
Tel: 0594-514519 
Quadraten-klein 

Hoofdstraat 44 19861 A] Grootegast 
Postbus 10 I 9860 AA Grootegast 

.quadraten . n1  

27 



27a 

ad ef-1 a 

Per email:  
Inspectie van het Onderwijs 

■11111111111111111111111111111111111 

Grootegast, 30 juni 2020 

Betreft: Sluiting school De Aquarel 

Geachte 	en 

Conform uw mail dd. 16 juni met gemaakte afspraken berichten wij u hierbij dat 
samenwerkingsschool De Aquarel te Sebaldeburen per 1 augustus haar deuren zal sluiten 
nadat het besluitvormingsproces binnen de Stichting goed is doorlopen. 
De Aquarel heeft afgelopen schooljaar als nevenvestiging (C2) onder het brin 09HB 
gefunctioneerd. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geInformeerd verblijven wij, 

W. Drenth 
	

P. Tuil 
College van bestuur 	 College van bestuur 
Stichting Quadraten 
	 Stichting Quadraten 

I.a.a.: Ministerie van OCW 
Gemeente Westerkwartier 

Stichting Quadraten, meer waarden in onderwijs en opvang 

Bezoekadres Hoofdstraat 44 9861 Ai Grootegast Postadres postbus 10 9860 AA Grootegast 

telefoon 0594 514 519 contact©quadraten.nl www.quadraten.n1 KvK 02090846 NL13 RABO 0341 0880 99 
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