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Geachte heer, mevrouw,
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 194e, eerste lid, van de Wet op het primair
onderwijs en met inachtneming van de Regeling voorzieningenplanning po 2021
(Stc. nr. 15570 van 31 maart 2021) doe ik u hierbij mijn besluit toekomen inzake
het door de raad van uw gemeente op 2 juni 2021 vastgestelde plan van scholen
basisonderwijs voor de periode 2022-2025.
Op bedoeld plan komt de navolgende school voor met de daarbij vermelde
ingangsdatum voor de bekostiging:
- een bijzondere basisschool met als richting vrije school met als gewenste
ingangsdatum voor de bekostiging 1 augustus 2022.
Besluit:
Het hier bedoelde plan van scholen basisonderwijs voor de periode 2022-2025
wordt goedgekeurd nu op basis van de overgelegde gegevens aannemelijk is
gemaakt dat de daarin opgenomen basisschool binnen 5 jaar vanaf de 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.
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Op grond van artikel 194e, tweede lid, van de WPO, wordt de aangevraagde schooi
aangemerkt als een school waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de
WPO, is beslist dat zij voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking wordt
gebracht. In dit kader wil ik u nog wijzen op het bepaalde in artikel 12, tweede lid,
van de Regeling voorzieningenplanning PO 2021.
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Inzake de aanvangsdatum van de bekostiging van de school (i.c. 1 augustus 2022)
hecht ik er aan te wijzen op hetgeen is bepaald in het zesde en in het zevende lid
van artikel 75 van de wet.
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Een afschrift van dit besluit heb ik conform het gestelde in artikel 79, derde lid van
de wet zoals dat luidde tot 1 februari 2021 gestuurd aan de raad van uw
gemeente.

Ter informatie
Uw zaak is bij DUO bekend onder referentienummer IMT/202106/000310. Ik
verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.
Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk 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 mail sturen naar
ico@duo.nl.

Met vriendelijke groet,
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze.
Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs
D/t bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend
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U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag
waarop de beschikking u is toegezonden, worden gestuurd naar de Raad van
State, Afdeling bestuursrechtspraak. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
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