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Inleiding  
OBS 't Schrijverke staat voor effectief onderwijs. Wij stellen het belang van een fijn 
schoolklimaat en goede lessen voorop. Deze kwaliteiten bieden wij aan in een 
overzichtelijke schoolorganisatie, passend binnen onze twee gebouwen.  
 
OBS ‘t Schrijverke beschikt over twee locaties; locatie Luchen; een nieuw gebouw in een 
snelgroeiende nieuwbouwwijk en locatie Centrum; een wat ouder gebouw in Mierlo-dorp. 
Sinds enige tijd ervaren we dat de locatie Luchen te klein is gebouwd voor de aanwas van 
leerlingen. Reden voor de school om eens goed na te denken over hoe we in de nabije 
toekomst om willen gaan met de plaatsing van instromende leerlingen. 
 
Het voorliggende plaatsingsbeleid van 't Schrijverke heeft tot doel om effectief onderwijs te 
kunnen blijven bieden aan alle leerlingen en toekomstige leerlingen van de school.  
Het is helaas onvermijdelijk dat vanwege het nieuwe beleid de keuzevrijheid van ouders 
voor een locatie wordt ingeperkt. 
 
 

De praktijk tot op heden 
Toen locatie Luchen drie jaar geleden als tweede schoolgebouw van ‘t Schrijverke in gebruik 
werd genomen, groeide de wijk Luchen nog niet zo snel als vandaag. Bij de start werd een 
verdeling gemaakt van leerlingen op basis van diverse criteria (o.a. vriendjes/vriendinnetjes, 
maar ook veelal vrijwillige keuze). De locatie is in die drie jaar tijd vol geraakt en zelfs zo vol, 
dat we in schooljaar 2018-2019 noodgedwongen met een groep onze intrek moeten nemen 
in een BSO-ruimte. Er zitten dan 9 groepen op locatie Luchen, terwijl het gebouw is 
berekend op 8 groepen. De verwachting is dat er tengevolge van de gestage groei van het 
aantal woningen op Luchen over een jaar of twee jaar onvoldoende ruimte is om goed 
onderwijs te kunnen verzorgen.  
 
De locatie Centrum is afgelopen drie jaar jaren stabiel gebleven. Komend schooljaar zien we 
het leerlingaantal op deze locatie licht groeien. De school gaat op Centrum een achtste 
lokaal in gebruik nemen. Er is dan nog slechts 1 lokaal over voor de brede school (BSO). 
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De prognose 
We moeten constateren dat de werkelijke aantallen leerlingen ver vooruitlopen op de 
geprognosticeerde aantallen (gemeentelijke leerlingprognose 2017). 
 

Jaar Prognose 2017 Werkelijke aantallen 

1-10-2017 324 349 

1-10-2018 337 376 

1-10-2019 359 390+ (verwachting) 

 
De gemeentelijke prognose laat een doorkijk zien tot 2037. De leerlingenaantallen van ‘t 
Schrijverke blijven volgens die prognose stijgen tot 2032 (511 leerlingen).  
 
 

Naar een gewenste situatie 
Nu de groei van ‘t Schrijverke structureel heviger lijkt door te zetten dan geprognosticeerd, is 
de noodzaak aanwezig om snel te komen tot een duidelijke visie op huisvesting van onze 
leerlingen. Hieronder schetsen we de voornaamste kaders en uitgangspunten van ons 
beleid. 
 
1. Onze opdracht in Luchen 
Onze locatie Luchen is gebouwd als onderwijsvoorziening voor de nieuwe wijk. Wij willen dat 
alle bewoners van Luchen gebruik kunnen maken van die voorziening. Dit betekent dat we 
in principe alle kinderen die woonachtig zijn in de wijk willen kunnen plaatsen op die locatie. 
Dat zich hier op korte termijn een knelpunt aandient, is klip en klaar. Bestuur en directie van 
de school hebben begin juli een eerste afspraak met de nieuwe wethouder om het 
huisvestingsprobleem aan te kaarten. De gemeente heeft immers zorgplicht ter zake, 
hetgeen inhoudt dat zij voor adequate huisvesting moet zorgen. 
 
2. Handhaving van onze locatie Centrum 
Het aanvankelijke idee van de gemeente was dat met ingebruikname van de locatie Luchen 
onze andere locatie vanzelf zou leeglopen. Dat is dus niet waar gebleken. Komend 
schooljaar neemt het leerlingenaantal op Centrum zelfs toe. 
Onze school heeft kennelijk Mierlo-brede aantrekkingskracht. Dat betekent dat handhaving 
van een locatie in Centrum voor ‘t Schrijverke gerechtvaardigd is.  
 
3. Evenwichtige opbouw van jaarklassen op beide locaties  
Wij hechten aan een evenwichtige leeftijdsopbouw op beide locaties. Vanuit pedagogisch 
oogpunt is een basisschool gebaat bij een mix van onderbouw en bovenbouw. Gescheiden 
huisvesting van onderbouw- en / of bovenbouwgroepen leidt tot een verstoring van de 
gewenste dynamiek in de school.  
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4. Goed voor de gebouwen zorgen (eigentijds en aantrekkelijk) 
Bestuur en directie van de school zijn van mening dat je schoolgebouwen moet blijven 
onderhouden en moderniseren zolang er kinderen in gehuisvest zijn. Anticiperen op 
herhuisvesting door niets meer te investeren in het gebouw is niet verstandig. Het gaat ten 
koste van de kwaliteit van het onderwijs. In ons geval streven we ernaar om beide locaties 
qua gebouw even aantrekkelijk houden. Het is de reden dat er in de zomervakantie een 
begin wordt gemaakt met een ‘make-over’ van het interieur op locatie Centrum. We starten 
in de kleuterbouw. 
 
5. PSZ in nabijheid 
‘t Schrijverke vindt het van groot belang dat de peuterspeelzaal in de onmiddellijke nabijheid 
is gehuisvest. Liefst in hetzelfde gebouw. De brede school gedachte is hier leidend.  
Op locatie Luchen is dat geen probleem.  
Echter, de peuterspeelzaal in Centrum zat tot voor kort in het schoolgebouw, maar is 
recentelijk verhuisd naar de Pastoor de Winterstraat. Dat is eigenlijk geen wenselijke 
situatie, maar vanwege ruimtegebrek kon dit niet anders worden opgelost. Samen met 
Dolfijn is de afspraak gemaakt dat er een natuurlijke verbinding blijft met de school. Dit 
vraagt wel om een extra inspanning van beide kanten. 
 
6. Op beide locaties BSO 
Min of meer hetzelfde speelt ook voor de BSO. Ook hier geldt dat nabijheid van groot belang 
is voor het aanbod. Op Luchen is dit geen probleem. De BSO kampt hier weliswaar met 
ruimtegebrek, maar we vinden elkaar op deze locatie in wederzijdse dienstbaarheid. Wij 
gebruiken ruimten van de BSO voor onderwijs en Dolfijn gebruikt na schooltijd extra ruimten 
van de school. Op Centrum lukt dat ook nog altijd. Het is daar evenwel zo dat het gebouw 
zich niet zo goed leent voor flexibel medegebruik. Er kan een moment komen dat daar de 
BSO niet verder kan groeien. 
 
 

Het beleid 
Om bovengeschetste visie op huisvesting van onze school te effectueren, hanteren we het 
volgende plaatsingsbeleid . 1

 
 

1 Locatie Luchen voor mensen uit de wijk Op locatie Luchen worden uitsluitend leerlingen 
geplaatst die in de wijk zelf wonen. De geografische 
grens wordt getrokken door de Geldropseweg. 
NB: Kinderen die op de PSZ Luchen zitten, worden dus 
niet automatisch op die locatie geplaatst. 

2 Kinderen die nu op Luchen zitten De kinderen die nu op locatie luchen onderwijs 
genieten, kunnen op deze locatie hun schoolcarrière 
afronden (ongeacht hun woonadres).  

1 Voor de goede orde: We hebben het hier over plaatsingsbeleid van kinderen die al op grond van het aannamebeleid zijn 
toegelaten tot onze school. Bij het plaatsingsbeleid gaat het er alleen om op welke locatie de kinderen onderwijs krijgen. 
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3 Broertjes en zusjes Broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op locatie 
Luchen onderwijs genieten, kunnen -in afwijking van 1- 
worden geplaatst op dezelfde locatie, ongeacht hun 
woonadres.  

4 Bijzondere gevallen De directie van de school kan in bijzondere gevallen 
besluiten om het plaatsingsbeleid terzijde te schuiven . 2

De directie is gehouden om deze bijzondere gevallen te 
bespreken in de plaatsingscommissie.  

5 Plaatsingscommissie Directie en MR hebben op 2 juli 2018 besloten tot 
instelling van een plaatsingscommissie. Deze ad hoc 
commissie bestaat uit een lid van de oudergeleding 
MR, een lid van de personeelsgeleding van de MR en 
de directeur. De plaatsingscommissie adviseert over 
bijzondere gevallen (zie 4). Het advies van de 
commissie is bindend. 

6 Inzet bij gemeente De inzet van directie en bestuur bij de gemeente is erop 
gericht om op korte termijn uitbreiding op Luchen voor 
elkaar te krijgen. Hetzij in de vorm van uitbreiding van 
het bestaande gebouw, hetzij in de vorm van een al 
dan niet tijdelijke dislocatie in de nabijheid van het 
bestaande gebouw.  
Daarnaast zullen we bij het gezamenlijk opstellen van 
het nieuwe Integraal Huisvestingsplan, behoud van een 
locatie in Mierlo-dorp bepleiten. 

 
Voor uitvoering van dit beleid zijn we natuurlijk deels ook afhankelijk van derden. Met name 
als het gaat om de langere termijn zal de gemeente hierin moeten meebewegen. Op het 
moment dat we gedwongen zijn om in afwijking van het beleid te handelen, dan zal dit 
worden gedeeld met de MR.  
 
  

2 In sommige gevallen kan plaatsing op Luchen in het belang zijn van de leerling. Dit kan zijn vanwege overwegingen van 
individuele aard (of thuissituatie) of vanwege de groepsdynamiek. Daarnaast kunnen er ‘technische’ knelpunten zijn in de 
groepsindeling (groepsgrootte, evenwichtigheid e.d.) die maken dat afgeweken moet worden van het beleid. Als school maak je 
op die momenten gebruik van het voordeel van twee locaties, zonder direct rekening te houden met het plaatsingsbeleid. 
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