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1. Inleiding 

Het schoolbestuur Salomo is genoodzaakt om de Parkrijkschool in Haarlem Oost te sluiten. 

Op vrijdag 29 mei 2015 heeft de medezeggenschapsraad van de Parkrijkschool ingestemd 

met de sluiting van de school. Salomo heeft definitief besloten de Parkrijkschool te sluiten. 

 

Per brief, gedateerd 21 april 2015, is de Commissie Samenleving door de portefeuillehouder 

op de hoogte gesteld van de voorgenomen sluiting van de school (2015/161034). 

 

Om de sluiting juridisch, financieel en administratief goed te laten verlopen, fuseert de 

Parkrijkschool met de Willem van Oranjeschool. Om dit te bewerkstelligen stelt het 

schoolbestuur Salomo een fusie-effectrapportage op (art. 64 Wet op het Primair Onderwijs). 

Deze rapportage wordt door het ministerie van OCW getoetst. Het ministerie besluit 

uiteindelijk of de scholen kunnen fuseren. 

Artikel 64b lid 2 WPO stelt dat burgemeester en wethouders moeten adviseren over de 

wenselijkheid van de voorgestelde fusie. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit op grond van artikel 64b lid 2 Wet op het Primair Onderwijs een 

positieve advies uit te brengen over de fusie tussen de Parkrijkschool en de Willem 

van Oranjeschool. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. De betrokken ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met een positieve advies om de scholen te laten fuseren wordt bereikt dat de sluiting van de 

Parkrijkschool ordentelijk verloopt. 

 

4. Argumenten 

De Parkrijkschool sluit 

Salomo heeft aangegeven dat een van de redenen om de school te sluiten voortkomt uit het 

feit dat het na een jarenlang traject waarbij verbeteringen en handhaving van de 

onderwijskwaliteit en versterking van de bestaanscondities van de school centraal stonden het 

niet is gelukt de kwaliteit van de school te verbeteren. Nadat de onderwijskwaliteit in 2006 

als 'zeer zwak' werd beoordeeld door de inspectie en de school pas in 2011 na een intensief 

verbetertraject weer in orde werd bevonden was het laatste oordeel van de inspectie opnieuw 

'zwak' (febr. 2015). Daarnaast bezoeken te weinig leerlingen de school. Redenen voor 

Salomo om de school te sluiten. 

 

Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is een advies van het college noodzakelijk 

Om de scholen te laten fuseren stelt het schoolbestuur een fusie-effectrapportage op. In de 

Wet op het Primair Onderwijs staat welke onderdelen beschreven moeten zijn in een fusie-

effectrapportage. Artikel 64b lid 2 onder j stelt dat burgemeester en wethouders van de 

betrokken gemeenten adviseren over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie. 
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Een fusie is noodzakelijk om de sluiting van de school mogelijk te maken 

Door middel van de fusie tussen de scholen kan het schoolbestuur zorgen voor een goede 

afwikkeling van de sluiting van de Parkrijkschool. Het schoolbestuur heeft reeds gezorgd dat 

de leerlingen van de Parkrijkschool een passende plek op een andere school hebben 

gevonden. De leerlingen van de school gaan naar Plein Oost, Zuiderpolderschool, Al Ikhlaas 

en Franciscus Xaverius. De verdere afwikkeling, zoals onder andere het zorgdragen voor het 

herplaatsen van de leerkrachten kan plaatsvinden binnen de administratieve fusie van de 

scholen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

Het besluit van het college wordt middels een brief van het college aan het schoolbestuur 

verzonden. Het schoolbestuur is verder verantwoordelijk voor de fusie-effectrapprtage. 

 

7. Bijlagen 

Brief met onderwerp ‘advies college van burgemeester en wethouders inzake fusie 

Parkrijkschool en Willem van Oranjeschool. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


