Aanvulling op MR notulen – 26 maart 2018- onderwerp Huisvesting
Vraag: Begroting van Zonnewijzer: hoe wordt een school binnen de Stichting gefinancierd, waar
zijn welk bedragen afhankelijk van? Komt Zonnewijzer bijv. in aanmerking voor “extra geld
kleine scholen”?
Antwoord Louis van Stiphout:
Extra geld voor kleine scholen is voor scholen tot 145 leerlingen; hier zit Zonnewijzer alweer ruim
boven en komt daarmee niet meer in aanmerking voor die regeling. De financiering van een
basisschool is een vast bedrag per kind, met een onderscheid tussen onder- en bovenbouw,
speciale gewichten die kunnen gelden voor een school en extra geld die een gemeente ter
beschikking kan stellen.
Quo Vadis heeft een budget van ruim 23 miljoen voor 17 scholen, een kleine staf, haar
administratie uitbesteed aan een administratiekantoor en de afgelopen jaren goed op de
uitgaven gepast en verstandig geïnvesteerd (er is bijvoorbeeld beleid om schoolmeubels voor
alle 17 scholen gelijk te houden zodat er over en weer gebruik van gemaakt kan worden). Van
alle scholen tezamen en de meevallers door het voeren van verstandig beleid is er inmiddels een
goede reserve opgebouwd.
Vraag: Waarom neigt Stichting Quo Vadis op dit moment naar een situatie dat een school
financieel zich zou moeten kunnen redden dus 8 volledige groepen bieden om het aantal fte te
verantwoorden? Waarom is dat de afgelopen jaren gedoogd? Er lijken ruime reserves aanwezig
bij de Stichting (was in de GMR meegedeeld); er lijkt geen financieel motief?
Antwoord Louis van Stiphout:
Er is geen harde eis dat een school binnen Quo Vadis financieel zelfstandig moet zijn, maar na
enige jaren reserves van andere scholen te hebben gebruikt is het wel de wens van het bestuur
van Quo Vadis (en volgens de bestuurder tevens is er de tijd rijp voor) dat ook de Zonnewijzer als
groeiende school financieel haar eigen broek kan ophouden en daarmee een bijdrage levert aan
het geheel.
Een fusie met de Steenuil (locatie Kei 13) schiet financieel niet op omdat de Steenuil extra
financiering krijgt uit het fonds Kleine Scholen.
Afgezien van de financiën en wetgeving is er te weinig fysieke ruimte op locatie Zonnewijzer om
8 groepen op een goede manier te huisvesten.

1

Vraag: Is er budget voor “gebruikskosten lokaal Slingerbos” (6000 Euro per lokaal), zo ja, mag
dit budget dan ook besteed worden aan een tijdelijke directiekeet of een andere oplossing met
als uitgangspunt: blijven op locatie Zonnewijzer?
Antwoord Louis van Stiphout:
Het antwoord is een duidelijk nee: een noodlokaal op terrein van De Zonnewijzer mag niet door
het bestuur van de stichting gefinancierd worden. Onderwijshuisvesting is een taak van de
gemeente. Zij ontvangt daar de middelen voor. Tijdens een inspectie van m2 en de
financiering per kind zal naar boven komen dat er budget is besteed aan extra schoolruimte; dit
budget zal dan weer gekort worden op de begroting dus per saldo schiet Quo Vadis hier niets
mee op.
Als Zonnewijzer enkele lokalen zou gebruiken bij Slingerbos, mogen de gebruikskosten in de
exploitatierekening opgenomen worden en zijn het daarmee uitgaven die niet gerelateerd zijn
aan “uitbreiding m2”.
Vraag: Wat is de visie van de Stichting op lange termijn op samenwerking met Slingerbos dus
samenwerking tussen de scholen in het dorp Diepenveen? Er is wel eens de term kindcentrum
gevallen, is dat het doel uiteindelijk, en is het benutten van 2 lokalen op Slingerbos een eerste
stap naar dat doel?
Antwoord Louis van Stiphout:
Een gezonde samenwerking tussen de 2 scholen is altijd wenselijk ook als er geen uitdagingen
op huisvestingsgebied zouden zijn. Demografische cijfers laten zien dat de gemeente Deventer
aan het ontgroenen is en er minder leerlingen zullen instromen op de basisscholen. Er staan in
de gemeente meer dan 110 lokalen leeg, het is dus logisch dat de gemeente het wenselijk acht
dat scholen elkaar opzoeken. In Diepenveen verwachten wij echter een beperkte groei als gevolg
van de wijk Steenbruggen.
Op termijn zou het gebouw van Slingerbos wellicht voldoende kunnen zijn om 2 basisscholen te
huisvesten gezien de aantallen leerlingen op termijn.
Vraag: Groeien op locatie Zonnewijzer (dus vollere klassen) betekent ook vollere schoolpleinen.
Wat is het maximaal aantal leerlingen dat überhaupt aanwezig kan/mag zijn op de huidige
locatie, denk aan veiligheid, ruimte om te spelen etc.
Antwoord Louis van Stiphout/toevoeging Nanneke: De gemeente Deventer heeft aangegeven
dat Zonnewijzer op basis van het huidige aantal leerlingen recht heeft op 200m2 extra ruimte
(inclusief toiletten). Dit geeft al aan dat er te veel leerlingen in het huidige gebouw zich
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bevinden. Op het moment van de vergadering was geen nadere informatie hoe dat zich
verhoudt naar (brand)veiligheid etc. Doordat de huidige groepen 7 en 8 op een ander tijdstip
pauze houden is er op het schoolplein zelf meer rust.
Vraag: Kunnen we onderzoeken of flexibelere benutting van de huidige lokalen mogelijk is? Nu
zijn de lokalen na 14u uur leeg, op studiedagen en vakanties niet in gebruik, tijdens het
gymmen, kamp, excursies etc. ook niet. Bedrijven kijken bij het ontwerp van hun kantoren met
flexplekken ook steeds meer naar de optimale benutting van een gebouw. Tevens zijn er
scholen die experimenteren met 52 weken per jaar open; sommigen zijn van 8.30- 18u open.
Scholen die experimenteren met nog meer onderwijs op maat, dus individuele leertrajecten.
Kortom: zijn er wellicht alternatieven te onderzoeken voor het huidige systeem van vaste
klassen in vaste lokalen met vaste docenten, op vaste schooltijden les? Is dit iets wat binnen de
Stichting speelt?
Antwoord Louis van Stiphout:
Louis geeft aan dat hij open staat voor vernieuwingen in het onderwijs; hij verwacht ook dat het
onderwijs in zijn huidige vorm zal veranderen. Hij geeft aan echter dat genoemde ideeën veel
tijd zullen kosten om uit te zoeken en te complex om op dit moment aan te pakken. Die tijd is er
niet, de 2-3 lokalen bij Slingerbos zijn per direct beschikbaar en daarmee is er een snellere
oplossing.
Hij geeft aan dat het aan de Zonnewijzer is om de randvoorwaarden met de directeur van
Slingerbos bespreekbaar te maken.
Het vragenrondje met Louis wordt afgesloten en na vertrek van Louis wordt er nog kort
doorgepraat over huisvesting. Gezien bovenstaande lijkt op dit moment de enige optie om de
lokalen bij Slingerbos in gebruik te nemen. Duidelijk is dat het docententeam de
randvoorwaarden voor in gebruikname van 2- 3 lokalen op Slingerbos intern al in een ver
gevorderd stadium besproken hebben (een eigen ingang, eigen speelplek, etc), maar ouders en
kinderen nog niet zo ver zijn. Geadviseerd wordt vanuit de oudergeleding dat er in mei een
participatieavond wordt gehouden met ouders en kinderen over de randvoorwaarden, te
denken: welke groepen gaan dan over naar Slingerbos, zijn dat vaste groepen of is een flexibel
rooster meer wenselijk. Dit advies zal worden meegenomen naar het team.
In eerste instantie zal in april een besluit worden genomen over de termijn wanneer de extra
lokalen bij Slingerbos in gebruik zullen worden genomen: per schooljaar 2018-2019 al of per
2019-2020.
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