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Aanleiding notitie 

Tijdens de commissievergadering van donderdag 12 september zijn enkele vragen gesteld 

over het naar voren halen van de  fusie tussen de Jozefschool en de Leerwinkel voor het  

waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. Het verschuiven van de planning voor de 

nieuwbouw en daardoor de fusie heeft zich onder andere geuit in teruglopende 

leerlingenaantallen op de Jozefschool. De Leerwinkel heeft al geruime tijd te maken met een 

leerlingaantal onder de opheffingsnorm. Om te voorkomen dat het leerlingaantal nog verder 

zou teruglopen is besloten dat het voor beide scholen beter is om de fusie en daarmee de 

samenwerking en het samen bouwen aan een nieuwe school naar voren te halen.  

Deze notitie geeft antwoord op de vraag wat de overweging is geweest van de school en 

Sophia Scholen om het verzoek neer te leggen bij de gemeente om tijdelijke lokalen te 

realiseren op de locatie van De Leerwinkel.  

Besluit tot fusie 

In 2015 is er door de Medezeggenschapsraden van de Jozefschool en de Leerwinkel 

ingestemd met het fuseren van beide scholen. Voorafgaand aan dit besluit is onderzoek 

gedaan naar de haalbaarheid van de fusie en het realiseren van nieuwbouw voor beide 

scholen. In samenspraak met de gemeente en Sophia Scholen was in eerste instantie 

gekozen voor het bouwen van een Integraal Kindcentrum (IKC) op de plek van de huidige 

Leerwinkel. Na een informatieavond op de locatie van de Leerwinkel voor omwonenden, 

ouders en belangstellenden kwam een andere locatie ter sprake die niet als locatie was 

meegenomen in het locatieonderzoek en mogelijk een nog betere locatie zou kunnen zijn 

voor de nieuwbouw. Er is vervolgens een aanvullend locatieonderzoek uitgevoerd wat 

geresulteerd heeft in het wijzigen van de locatie voor de nieuwbouw van het IKC naar de 

locatie Weerlaan / Vosselaan. De onduidelijkheid en het uitstellen van de fusie / nieuwbouw 

heeft nadelige gevolgen gehad voor de scholen o.a. een teruglopend aantal leerlingen. 

Vooral de Jozefschool liep snel terug in leerlingaantal. Beide teams waren vanaf schooljaar 

2015 wel al gestart met een traject om samen verder te gaan als één team, onder leiding van 

de huidige directeur van de Jozefschool en Leerwinkel. In schooljaar 2016- 2017 werkten 

beide teams geheel samen als team op twee locaties. Hierbij werd er gewerkt aan een 

eenduidige onderwijsvisie en een duidelijke doorgaande lijn op beide scholen, met de 

nieuwbouw steeds in het achterhoofd.  

Motieven voor de fusie 

Spreidingsplan 

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen is in overleg met de gemeenten en de 

andere schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek een spreidingsplan per dorp opgesteld. 

Hierbij zijn de ontwikkelingen m.b.t. leerlingenstromen van de afgelopen jaren geanalyseerd.  

De Leerwinkel is de kleinste Sophiaschool in Hillegom en het leerlingaantal is lager dan de 

opheffingsnorm. De omvang van de school maakt het lastig om onderwijs te blijven 

aanbieden van kwalitatief hoog niveau. Door de Leerwinkel en de Jozefschool te fuseren is 



2/3 

het mogelijk om een school te formeren met +/- 300 leerlingen. Sophia Scholen hanteert een 

norm van 200-250 als minimaal voor een goede en gezonde school, zowel financieel als 

onderwijskundig. Met de beoogde fusie voldoet de school daar weer aan.  

Waarom de fusie versnellen? 

Door de terugloop in aanmeldingen op de Jozefschool (door het uitstellen van de 

nieuwbouw) zijn er grote verschillen in leerlingenaantallen ontstaan per groep. Voor het 

schooljaar 2019-2020 waren er voor het realiseren van een groep 3 op de Jozefschool nog 

maar 5 kinderen beschikbaar en op de Leerwinkel 15. Het in stand houden van beide 

groepen is dan ook niet haalbaar gebleken, rekening houdend met formatie en 

kwaliteitsnorm. Het vervroegd samenvoegen van beide scholen geeft de mogelijkheid om 

groepen te formeren van acceptabele omvang. Hierdoor hebben kinderen genoeg keuze 

voor een vriendje of vriendinnetje (sociaal aspect) en kunnen leerkrachten komen tot 

samenwerking en het delen van lesstof en onderwijsvisie. Het ingezette onderwijsconcept 

kan verder gestalte krijgen in de periode dat we toewerken naar de realisatie van het nieuw 

op te leveren gebouw in 2022.  

Door meerdere praktische en formele bezwaren kan het fuseren van een tweetal scholen 

alleen plaatsvinden aan het begin van een schooljaar, dus per 1 augustus. Bijkomend 

voordeel is dat de samenwerking met kinderdagopvangorganisatie Wonderland, gestart aan 

de Maasdamlaan in maart 2019, op deze manier verder gestalte kan krijgen met het oog op 

de samenwerking in het nieuw te realiseren gebouw. Ook konden de Leerwinkel en de 

Jozefschool door de versnelde fusie en het daardoor teruggaan van 13 naar 12 groepen, 

ondanks het lerarentekort, komen tot een sluitende formatie.  

Door de fusie en de intensieve samenwerking die dit oplevert tussen medewerkers, 

leerlingen en externe partijen, is het mogelijk om eisen en wensen van gebruikers ten 

opzichte van het gebouw in kaart te brengen. Deze informatie kan worden meegenomen bij 

de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw. 

Passend onderwijsconcept 

Omdat zowel de Jozefschool als de Leerwinkel in aanmerking komen voor nieuwbouw is er 

voor gekozen om deze scholen te fuseren en te komen tot één nieuw gebouw. Nieuwbouw 

biedt de mogelijkheid om een geheel nieuwe school te realiseren met het oog op de omvang 

en met een onderwijsconcept dat aansluit bij zowel de huidige als de toekomstige 

onderwijsbehoefte binnen de gemeente Hillegom.  

Overige overwegingen van de versnelde fusie tussen de Leerwinkel en de Jozefschool, zijn: 

 Eenheid van leiding; op dit moment is er al sprake van één directeur voor beide 

scholen. Hierdoor is sprake van een eenduidige werkwijze en eenheid in beleid op de 

beide scholen; 

 In een grotere school kunnen weer evenwichtige groepen worden samengesteld; 

 De Leerwinkel is in omvang de kleinste Sophiaschool (135 leerlingen) in Hillegom en 

sinds enige jaren zit het leerlingenaantal onder de instandhoudingsnorm die geldt 

voor de gemeente Hillegom; 

 het leerlingenaantal van de Jozefschool is de afgelopen jaren gedaald. Verdere 

daling van het aantal leerlingen kan ervoor zorgen dat de school op termijn niet meer 

levensvatbaar is; 

 Leerkrachten en leerlingen komen tot samenwerking, alvorens men zijn intrekt neemt 

in het nieuwe gebouw. 
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Praktische invulling 
 
Op het moment  zijn er nog twee groepen actief op de Jozeflocatie en 10 groepen op de 

huidige  Leerwinkellocatie. De gefuseerde school heet vanaf dit schooljaar Meer en Dorp. De 

aula en de speelzaal worden daarbij ingezet als tijdelijk klaslokaal tot het moment dat de 

tijdelijke huisvestingseenheden zijn geplaatst.  

Op de Jozeflocatie stonden vorig schooljaar vier groepen leeg. Het exploiteren van het 

gebouw was daardoor niet meer rendabel waardoor onderwijsgeld ingezet werd. Door de 

scholen samen te voegen op één locatie wordt bespaard op de huisvestingskosten. Geld dat 

ingezet zal worden ten behoeve van het onderwijs en de kinderen.  

 

Conclusie 

Het naar voren halen van de fusie is van belang om de kwaliteit op de twee klein geworden 

scholen te borgen. 


