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Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) wil in de gemeente
Beemster een nieuwe interconfessionele basisschool starten. Het CPOW heeft op 11 april
2019 in een gesprek met de gemeente Beemster aangegeven kansen te zien om een
Protestant Christelijke basisschool, op oecumenische grondslag, te starten in de
Zuidoostbeemster. CPOW heeft daarom op 30 januari 2019 een aanvraag tot opneming in

het Plan van Scholen van de gemeente Beemster ingediend. Door middelvan dit plan kan
de schoolin aanmerking komen voor rijksbekostiging.

Bij de aanvraag in januarijl. waren geen bijlagen gevoegd. Op 7 februari 2019 hebben wij
het schoolbestuur gevraagd om de aanvraag voor de wettelijke termijn (1 april) aan te
vullen met de ontbrekende informatie zoals die in artikel 76 van de Wet op het Primair
Onderwijs (WPO) genoemd staat. Precies op 31 maart 2019 ontvingen wij - per mail - van
het schoolbestuur een rapportage met daarin vermeld: een prognose van het te verwachten
aantal leerlingen, een beschrijving van het voedingsgebied en de richting van de school.

Leerlinoenproqnose en veroeliikbare qemeente
Voor het prognosticeren van het te verwachten aantal leerlingen heeft CPOW het bedrijf
Pronexus opdracht gegeven een prognose aan te leveren volgens eisen genoemd in artikel
75 derde lid WPO juncto artikel 76 tweede lid WPO juncto Regeling modelprognose primair
onderwijs 2009.

Bij de berekening voor de periode 2019-2M0 is gebruik gemaakt van de
bevolkingsprognose van2018, voor de gemeente Beemster die in 2018 is opgesteld door
de gemeente Purmerend. Aangezien er geen gemeentelijk denominatiepercentage is, heeft
het CPOW voor de prognose gebruik gemaakt van referentiegemeente Oostzaan. Een
referentiegemeente wordt bepaald op basis van regionaliteit, omvang van de gemeente en
leerlingdichtheid (instandhoudingsnorm). Het percentage voor Protestant Christelijk
Onderwijs is in die gemeente 32,160/o.

De leerlingdichtheid komt niet exact overeen. Binnen Oostzaan is echter wel een gebied
dat redelijk in de buurt komt. Op het Protestants Christelijke basisonderwijs in de gemeente
Oostzaan zitten op 01-10-2018,307 leerlingen. ln totaal zitten er 907 leerlingen op
basisscholen in Oostzaan.
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Stichtinosnorm
De stichtingsnorm voor de gemeente Beemster is 200 leerlingen.
ln onderstaand tabel staat dat de leerlingenaantallen de hele prognoseperiode boven de

snorm van 200 n komen:

De doelgroep van het basisonderwijs, alle 4 tot en met 11 jarigen en 30% van de 12
jarigen, stijgt de komende jaren van een kleine 800 kinderen in 2019 naar 1493 in 2037 om
daarna weer te dalen naar 1412 in 2041. Op basis van de indirecte meting met als
referentiegemeente Oostzaan wordt de norm de hele periode behaald. Dit is inclusief de
aftrek van leerlingen die uit de gemeente Beemster komen en elders Protestant Christelijk
basisonderwijs volgen. Volgens de DUO-cijfers van 01-10-2018, 2 leerlingen.

ln onderstaand tabel staat een ovezicht van de basisgeneratie ontwikkeling
Zuidoostbeemster en Middenbeemster van 2018 tot en met204l:
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Voedinqsqebied
Als voornaamste voedingsgebieden voor de nieuwe basisschool ziet het CPOW de
nieuwbouwlocaties in de Zuidoostbeemster (bron: Woonvisie Beemster 2018-2025), le
weten:

- De Nieuwe Tuinderij Oost 2017 -2024,300 woningen;
- De Nieuwe TuinderijWest 2017 -2019,74 woningen;
- Middenpad 2O17 -2019,14 woningen;
- Jonk 2020-2024,90 woningen;
- Zuidoostbeemster ll 2020 -2029,690 woningen.

De verwachting is dat ook leerlingen uit de bestaande bebouwing gebruik gaan maken van
interconfessioneel basisonderwijs. Er staat momenteel 1 basisschool (De Bloeiende
Perelaar) dat openbaar primair onderwijs aanbiedt. Het CPOW ziet kansen om kinderen uit
de Purmerendse wijk Overwhere aan te trekken indien er een extra brug wordt gemaakt
over de Beemster Ringvaart.

Richtino van de school
De richting van de school is confessioneel bijzonder onderwijs. Het CPOW denkt hierbij aan
een oecumenische grondslag.

Locatie en bekostiqino
De locatie van het schoolgebouw is in overleg en dus nader te bepalen De School dient
vanaf 1 augustus 2020 in aanmerking te komen voor bekostiging.

Veruolqtraiect
Na vaststelling van het Plan van Scholen door de gemeenteraad, wordt het binnen twee
weken aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. De minister neemt
voor 1 januari 2020 een besluit.
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