Van: Hart voor Schore
Werkgroep Behoud OBS de Tunnel
T.a.v. Franciëlla Chamuleau
Langstraat 6
4423 AB SCHORE
Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Commissie voor de Verzoekschriften en de
Burgerinitiatieven
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Betreft: verzoekschrift herstel BRIN-nr. basisschool De Tunnel te Schore
Schore, 27 januari 2014
Geachte leden van de Commissie,
Wij doen u op grond van artikel 131 van het Reglement van orde van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal het volgende verzoekschrift toekomen.
De werkgroep Behoud OBS de Tunnel constateert dat:
Openbare basisschool de Tunnel te Schore (Zeeland) met momenteel 50
leerlingen in 1996 haar zelfstandige status (+ BRIN-nummer) heeft verloren
als gevolg van een administratieve fout van de gemeente Kapelle.
Gemeente Kapelle de fout zichzelf heeft aangerekend en financieel heeft
bijgedragen tot heden.
Gemeente Kapelle een controlerende functie had t.a.v. het functioneren van
bestuur Facetscholen en hierin nooit enig wantrouwen heeft kenbaar gemaakt.
OBS de Tunnel tot op heden door onderwijsinspectie is gekenmerkt tot het in
staat zijn van het verzorgen van kwaliteitsonderwijs.
Ouder/dorpsbetrokkenheid “groots” is, alsmede oudertevredenheid met een zeer
ruim voldoende scoort.
De motie van de gemeenteraad Kapelle (aangenomen door CDA, CU, SGP en
PvdA) kan/zal leiden tot stopzetten van de benodigde financiering, met als
gevolg onvermijdelijke sluiting van OBS de Tunnel.
Prognoses qua leerlingaantallen wisselende resultaten geven, maar wanneer
uitgegaan wordt van het gemiddelde van alle prognoses deze met een positief
resultaat zijn voor de langere termijn.

Wij achten het wenselijk dat:
De ontstane onzekerheid verdwijnt, om reden dat duidelijke toekomstlijnen
uitgezet kunnen worden zowel voor de inwoners van Schore,
bestuur/management/personeel Facetscholen, gemeente Kapelle maar vooral
voor de (toekomstige) kinderen en ouders van De Tunnel.
Er coulant omgesprongen wordt met deze unieke situatie die ontstaan is en waar
nu “onschuldigen” de dupe van dreigen te worden.
Herstel van de fout en terugkrijgen van het BRIN-nummer, maar minstens
wordt meegedacht aan een adequate oplossing inzake openbare
basisschool De Tunnel in Schore.
Wij vragen u het verzoekschrift in behandeling te nemen. Aanvullende motivering,
toelichting en van belang zijnde (pers)stukken zijn bijgevoegd.
Hoogachtend,
Namens werkgroep Behoud OBS de Tunnel te Schore,
Franciëlla Chamuleau
Anne-Marie van Uden
Lisette Booij
www.hartvoorschore.nl

