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In de wijk De Laar (in beide buurten Oost en West) is sprake van vergrijzing. Het aantal
schoolgaande kinderen neemt de komende jaren af. Instroom van jonge gezinnen vanuit andere
wijken of plaatsen is beperkt en in balans met het vertrekken van gezinnen met kinderen. De
afname van het aantal 4-12 jarigen heeft consequenties voor het voorbestaan van de scholen in
de wijk.
Het totaalaantal kinderen in De Laar Oost neemt af van 530 nu naar 470 in 2023. Voor De Laar
West zijn er vergelijkbare cijfers: het totaal aantal kinderen zal in 2023 ongeveer 520 zijn,
terwijl dat aantal nu 600 is. In beide buurten is dus sprake van een sterke afname van het
aantal schoolgaande kinderen voor de komende jaren. Hoewel zowel de Anne Frankschool als de
Jeroen Boschschool in voorgaande jaren een behoorlijke groei gekend hebben, is die groei het
afgelopen jaar afgevlakt. Bij basisschool Toermalijn is op beide locaties sprake van krimp van
het aantal leerlingen.
Vanwege het dalende leerlingenaantal zal het op den duur voor alle drie de scholen lastig zijn
om te blijven bestaan. In eerste instantie zal er sprake zijn van minder inkomsten. Daarna zal
bij een te laag aantal leerlingen gedurende drie jaar de bekostiging worden stop gezet. Deze
ondergrens wordt bepaald door het ministerie (opheffingsnorm). Zonder bekostiging of met
structureel te weinig inkomsten moet een school sluiten.
DeBasisFluvius is van mening dat samenwerking noodzakelijk is om toekomstbestendig en
kwalitatief goed onderwijs te kunnen garanderen. Samenwerken heeft de voorkeur boven
concurreren.
De belangrijkste doelstellingen voor de fusie zijn dan ook:
duurzaam en vitaal onderwijskundig aanbod
meer ontwikkel- en specialisatiemogelijkheden voor leerkrachten, meer expertise ‘in
huis’
De belangrijkste randvoorwaarden daarbij zijn:
binnen de mogelijkheden blijven die de huidige bekostiging biedt;
binnen de mogelijkheden blijven die de huisvesting van de huidige locaties momenteel
biedt.

Verschillende scenario’s zijn onderzocht en worden hieronder kort weergegeven:
1. Alles blijft zoals het is
De Anne Frankschool en Toermalijn blijven zelfstandig in de huidige situatie
functioneren. Meerjarige cijfers laten zien dat de Toermalijn het alleen niet gaat redden.
Dit gaat ten koste van het onderwijs en kost veel geld de komende jaren.
a. Toermalijn wordt op den duur opgeheven
Wanneer de Toermalijn het hoofd niet meer boven water kan houden wordt de
school opgeheven. In dat geval verdwijnt het christelijk onderwijs uit de wijk.
2. Samenvoegen twee locaties van de Toermalijn op één locatie
a. een nieuw gebouw op de grens van De Laar Oost en West voor één Toermalijn
Dit is niet realistisch gezien de hoge kosten. De gemeente Arnhem kiest niet
voor nieuwbouw en zal dit dan ook niet financieren.
b. Toermalijn op één van de twee huidige locaties huisvesten
Een deel van de leerlingen verhuist naar de andere locatie van de Toermalijn.
De huidige schoolgebouwen zijn echter te klein om alle leerlingen te huisvesten.
Daarnaast bestaat het risico dat niet alle leerlingen mee gaan naar de andere
kant van de wijk, omdat ouders en leerlingen graag dicht bij huis naar school
gaan. Ook verdwijnt het christelijk onderwijs uit de andere buurt.
3. Fuseren met een school van het katholiek schoolbestuur Delta
Het bestuur heeft in het verleden een samenwerking met Delta verkend. Deze
verkenning tot samenwerking verloopt echter moeizaam en heeft tot nu toe tot niets
geleid. Hierdoor is een scholenfusie met een school van Delta niet aan de orde.
4. Samenvoegen van de openbare scholen op één locatie en de christelijke
scholen op één locatie
Binnen dit scenario worden de openbare scholen en de christelijke scholen gehuisvest in
één wijk. Dit betekent dat de leerlingen van twee scholen (één christelijke en één
openbare school) onderwijs gaan volgen op een andere locatie. Zij verhuizen van De
Laar Oost naar De Laar West of andersom. Dit heeft dezelfde risico’s als genoemd onder
punt 2.b; de kans bestaat dat leerlingen kiezen voor thuisnabij onderwijs en niet mee
gaan en het christelijk of openbaar verdwijnt uit de buurt. Gezien de huidige
leerlingenaantallen is dit logistiek niet mogelijk in de gebouwen.
Conclusie
Bovenstaande scenario’s voldoen niet aan de eerder genoemde doelstellingen en
randvoorwaarden of zijn om andere redenen niet mogelijk of wenselijk gebleken. Om die reden
wordt er op dit moment diepgaand onderzoek uitgevoerd naar het samenvoegen van de Anne
Frankschool en de Toermalijn (Venlosingel) in De Laar Oost en de Jeroen Boschschool en de
Toermalijn (Brabantweg) in De Laar West tot twee samenwerkingsscholen. Op deze manier
blijven beide identiteiten vertegenwoordigd in de wijken en hoeven leerlingen niet met hun
school te verhuizen naar een andere wijk. Gezien de huidige leerlingenaantallen en prognoses
van de scholen samen, levert dit vitale scholen op in beide wijken.

