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Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Inleiding 
Het bestuur van de Vereniging PCBO Albrandswaard (VPCBO) heeft besloten per 1 
augustus 2014 CBS De Wegwijzer op te heffen onder gelijktijdige samenvoeging met 
CBS Juliana. Op grond van de wet - art. 64a en b van de Wet op het primair onderwijs 
- moet voor deze fusie een Fusie-effectrapportage (FER) worden opgesteld. Van deze 
FER maakt deel uit een advies van het college van B&W over de wenselijkheid van de 
voorgestelde fusie. VPCBO heeft op 17 april 2014 het college om een dergelijk advies 
gevraagd. Het al dan niet opheffen van een bijzondere basisschool en de 
samenvoeging daarvan met een andere school behoort tot de uitsluitende 
bevoegdheid van het betreffende schoolbestuur. Het belang van de gemeente zit in - 
het behoud van - voldoende aanbod van onderwijs, gerelateerd aan bereikbaarheid, 
richting en pedagogisch-didactische aanpak. 
 
Kernboodschap 
Met onze brief van 11 juli 2014 hebben wij het bestuur van VPCBO Albrandswaard 
laten weten ten aanzien van deze fusie positief te adviseren. 
 
Consequenties 
Zolang het gebouw van CBS Juliana geen ruimte kan bieden aan al haar leerling 
groepen zal gebruik gemaakt blijven worden van het gebouw van CBS De Wegwijzer, 
Sportlaan 1 in Rhoon. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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