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van de gemeente Beemster
Postbus 7
L462ZG MIDDENBEEMSTER
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Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Doorkiesnummer
070-757 51 11 (po)

Bereikbaar op werkdagen
Van 9:00 - 13:00

onze referentie
oND/ODS -20t9/L0783 U

Uw brief van
15 juli 2019

Datum
Betreft

0 I DEC, 2019
Plan van scholen basisonderwijs 202O/2023

Geachte heer, mevrouw,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 79, derde lid, van de Wet op het
primair onderwijs doe ik u hierbij mijn besluit toekomen inzake het door
de raad van uw gemeente op 9 juli 2019 vastgestelde plan van scholen
basisonderwijs voor de periode 2O2O- 2023, zoals bedoeld in artikel 74 en
verder van de wet.

Op bedoeld plan komt de navolgende school voor met de daarbij
vermelde ingangsdatum voor de bekostiging:

- een interconfessionele basisschool, te starten op 1 augustus 2020.

Besluit:

Op grond van onderstaande overweging keur ik dit plan van scholen
basisonderwijs voor de periode 2O2O - 2023 goed.

Overweging:

Met betrekking tot de genoemde basisschool merk ik op dat op basis van
de overgelegde gegevens aannemelijk is gemaakt dat deze school binnen
5 jaar vanaf de in het raadsbesluit vermelde datum van ingang van de
bekostiging en voorts gedurende ten minste 15 jaar daarna zal worden
bezocht door het wettelijk vereiste aantal van minimaal 200 leerlingen.

Een afschrift van dit besluit heb ik conform het gestelde in artikel 79,
derde lid van de wet gestuurd aan de raad van uw gemeente.
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Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo;nllzakelUk meer
informatie. Het Informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot
13.00 uur te bereiken via 070-757 51 11 (po). U kunt ook een e-mail sturen naar
ico@duo.nl.

Met vriendelijke groet,

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

m uctie 1

Een belanghebbende kan tegen deze besch¡kk¡ng beroep instellen biJ de AHeling bestuu¡srechtspraak van de
Raad van State..Het beroepschrift dient b¡nnen 6 weken na de dag waàrop de beschíkking ls toegezonden, te
worden ingediend en moet gestuurd worden aan de Afdel¡ng Bestuursrech6praak van de Raad van State,
Postbus 20079, 2500 EA Den Haag.
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