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Goedkeuring stichten vrije school
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2 8 JAN. 2020

Beste leden en burgerleden,
Voor 1 februari 2019 heeft het schoolbestuur ABBO een aanvraag bij de gemeente ingediend voor opname op het Plan
van scholen 2020-2022 voor de bekostiging van een vrije school in de gemeente Bergen op Zoom.
De aanvraag van het schoolbestuur is vervolgens getoetst en gebleken is dat deze voldoet aan de stichtingscriteria zoals
genoemd in de wet.
Op 4 juli 2019 heeft u in uw raadsvergadering het Plan van scholen 2020-2022 vastgesteld en is dit Plan van Scholen
voor goedkeuring toegestuurd aan het Ministerie van OC en W.
Inmiddels hebben wij van de Minister bericht ontvangen dat het Plan van scholen 2020-2022 is goed gekeurd.
Goed nieuws voor het schoolbestuur ABBO en ook voor de gemeente, die hiermee een mooie uitbreiding krijgt van een
nieuwe school.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
het college,
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Dienst Uitvoering Onderwi js

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30 20 5
2500 GE Den Haag

Doorkiesnummer
070-757 51 li (po)
Bereikbaar op werkdagen
van 9:00 - 13:00
Onze referentie
OND/ODS-2019/10498 U
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2 9 OKT. 2019
Plan van scholen basisonderwijs 2020/2023

Geachte heer, mevrouw,
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 79, derde lid, van de Wet op het
primair onderwijs doe ik u hierbij mijn besluit toekomen inzake het door
de raad van uw gemeente op 4 juli 2019 vastgestelde plan van scholen
basisonderwijs voor de periode 2020-2023, zoals bedoeld in artikel 74 en
verder van de wet.
Op bedoeld plan komt de navolgende school voor met de daarbij
vermelde ingangsdatum voor de bekostiging:
een vrije basisschool, te starten op 1 augustus 2020.
Besluit:
Op grond van onderstaande overweging keur ik dit plan van scholen
basisonderwijs voor de periode 2020-2023 goed.
Overweging:
Met betrekking tot de genoemde basisschool merk ik op dat op basis van
de overgelegde gegevens aannemelijk is gemaakt dat deze school binnen
5 jaar vanaf de in het raadsbesluit vermelde datum van ingang van de
bekostiging en voorts gedurende ten minste 15 jaar daarna zal worden
bezocht door het wettelijk vereiste aantal van minimaal 202 leerlingen.
Een afschrift van dit besluit heb ik conform het gestelde in artikel 79,
derde lid van de wet gestuurd aan de raad van uw gemeente.
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Dienst Uitvoering Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

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

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 070-757 51 11 (po). U kunt ook een e-mail sturen naar
ico@duo.nl.
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070-757 51 11 (po)

Met vriendelijke groet,

Bereikbaar op werkdagen
Van 9:00 - 13:00

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Onze referentie
ONO/ODS -2019/10498 U
Uw brief van
9 juli 2019

Een belanghebbende kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het beroepschrift dient binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is toegezonden, te
worden ingediend en moet gestuurd worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Blad
2/2

