Schriftelijke vragen: Sluiting Antonius Castricum
Geacht College,
De opzeggingsbrief van Aloysius waarin de aankondiging wordt gedaan dat de Antoniusschool per
2018/2019 uit Castricum verdwijnt, zet onze fractie aan tot de volgende vragen aan uw College. In
verband met spoedeisendheid vragen wij u de beantwoording te betrekken bij de vergadering met
de klankbordgroep onderwijshuisvesting die hierover gepland is op 8 februari.
1 Is over het voorgenomen besluit door Aloysius, uitmondend in een opzeggingsbrief, vooraf door de
onderwijsinstelling met uw College van gedachten gewisseld? Zo ja, op welke datum en welke positie
heeft u hierin ingenomen?
2 Uw college – ook de raad - is reeds geruime tijd bekend met de naderende contractbeeïndiging
door PWN voor de pachtgrond onder de huidige schoollocatie aan de Heereweg. Heeft uw college
kans gezien om potentiële alternatieve locaties die onder meer vanuit de raad zijn opgebracht en die
zich in de gemeente reeds of nog gaan voordoen, aan de onderwijsinstelling voor te leggen?
3 In de opzeggingsbrief geeft de schooldirectie als verklaring op dat de school ‘in de nabije toekomst
zal moeten moeten verhuizen’, dat ‘het pachtcontract’ binnenkort zal verlopen en dat de
projectontwikkelaar naast het schoolgebouw ‘op korte termijn’ met de bouwwerkzaamheden start.
Hoe rijmt uw college deze verklaring met de inzet om de school langer dan tot het einde van dit
schooljaar in Castricum te houden en binnen de gemeente naar alternatieven uit te zien?
4 Is uw College met De VrijeLijst van oordeel dat het besluit van PWN om de pachtgrond op te eisen
aan de school te weinig ruimte heeft gelaten om in goed en gezamenlijk overleg naar een
alternatieve locatie in Castricum uit te zien? Welke reactie aan PWN acht uw College in dit verband
op zijn plaats?
5 De VrijeLijst vindt het verlies en vertrek van juist deze onderwijstelling voor kwetsbare kinderen
een aderlating in onze gemeente, die juist op het gebied van onderwijs een centrale plaats in de
regio inneemt. Heeft uw College inmiddels kunnen nagaan welke negatieve gevolgen kunnen
optreden, denk aan extra reistijd voor kinderen die dicht op de school wonen en onthechting van
kinderen die hun vertrouwde school kwijtraken? Hoe wordt hiermee omgegaan?
6 Aloysius geeft in de brief aan een expertiseschool te willen oprichten voor kinderen die binnen
speciaal onderwijs meer ondersteuning nodig hebben. Door tijdgebrek en onder druk van de
opzegging door PWN lukt dit in Castricum niet voor het schooljaar 2018-2019. Ziet het College nog
mogelijkheden om een overlegsituatie met de school te creëren die een doorstart mogelijk maakt,
uitmondend in de gewenste expertiseschool, op een later tijdstip?
Onder dankzegging voor de beantwoording.
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