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P E R S B E R I C H T 

 

Zevenbergen, 11 januari 2022 

 

Scholenpalet in gemeente Moerdijk wordt herschikt 

Binnen de gemeente Moerdijk wordt het scholenpalet herschikt. Zo zorgt het bestuur van Stichting de 

Waarden ervoor dat de scholen kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden. Er ligt een voorgenomen 

besluit voor de zeer kleine basisscholen het Kompas in Heijningen tot sluiting en een voorgenomen besluit 

van de Mariaschool in Langeweg tot een fusie met een andere school van Stichting de Waarden.  

 

Het bestuur van Stichting de Waarden realiseert zich dat het een vervelende boodschap is. “Het bestuur zou 

het graag anders gezien hebben, maar er is geen zicht op verandering van de situatie”, vertelt Lucienne 

Hoogwerf, bestuurder van de Waarden. Stichting de Waarden is een schoolbestuur met 18 scholen in de 

gemeente Moerdijk, Drimmelen en Goeree Overvlakkee. Het Kompas en de Mariaschool zijn al jaren zeer 

klein. Het leerlingenaantal ligt ver onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 59 leerlingen: Het Kompas 

heeft dit jaar 32 leerlingen, de Mariaschool 43 leerlingen. Prognoses laten zien dat deze aantallen alleen maar 

verder zullen afnemen.  

 

Zeer kleine school is kwetsbaar  

Door het lage aantal leerlingen wordt het steeds moeilijker om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 

“Zodra er een leraar uitvalt, ontstaat er gelijk een flink probleem, zeker in deze tijd van het lerarentekort. De 

groepen zijn te klein. De kinderen komen met een beperkt aantal leeftijdsgenootjes in aanraking, waardoor zij 

zich op sociaal vlak niet optimaal kunnen ontwikkelen ten opzichte van kinderen op een grotere school”, aldus 

Hoogwerf. Hoewel de overheid financiën beschikbaar stelt voor zeer kleine scholen, moet de Waarden er 

extra geld bij doen. “Dat geld moeten we onttrekken aan onze andere scholen. Dat is alleen vol te houden als 

er uitzicht is op een verhoging van het aantal leerlingen op korte termijn, maar dat is er helaas niet”, vertelt 

Hoogwerf.  

 

Wethouder praat mee  

Ouders van leerlingen van het Kompas in Heijningen hebben deze week een brief ontvangen van het bestuur. 

In de loop van deze maand is er voor hen een digitale informatiebijeenkomst. Daarbij sluit ook wethouder Eef 

Schoneveld van de gemeente Moerdijk aan. Hoogwerf: “Ouders hebben zorgen over de leefbaarheid in 

Heijningen. Zoals een bestuur zich ontfermt over het onderwijs, doet de wethouder dat over de gemeente en 

haar inwoners. De wethouder wil daarover graag met de ouders in gesprek.”  

 

Mariaschool en Klaverhoek  

Ook voor een fusie van de Mariaschool in Langeweg heeft het bestuur van de Waarden een voorgenomen 

besluit genomen. Het bestuur is hierover in gesprek met de MR. Ouders wordt via een enquête gevraagd 
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welke school om mee te fuseren hun voorkeur heeft. In diverse mediaberichten is geschreven dat ook de 

Klaverhoek in Moerdijk-dorp gesloten wordt. De Klaverhoek is een kleine school met 62 leerlingen, een stuk 

groter dan het Kompas en de Mariaschool. Ook voor deze school is het nodig dat het leerlingenaantal 

omhoog gaat. Hoogwerf wil graag samen met directie, team en ouders volgend schooljaar een 

klankbordgroep vormen om plannen voor het werven van leerlingen te maken. “De situatie in Moerdijk biedt 

misschien mogelijkheden om de Klaverhoek te laten groeien. Hoe we dat mogelijk kunnen maken, dat kunnen 

we met elkaar verkennen.”  

 

Hoogwerf gaat ervan uit dat de herschikking van de scholen leidt tot een steviger onderwijsaanbod in de 

gemeente Moerdijk. “We doen dit om onze leerlingen de grootst mogelijke ontwikkelkansen te bieden. Als 

leerlingen overstappen naar een andere school zullen wij ouders helpen bij het maken van een keuze voor 

hun kind. Ook zorgen wij voor een warme overdracht, zodat de overstap van de kinderen zo soepel mogelijk 

verloopt en het kind zich gekend weet.” 


