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Geachte leden van de commissie WIJ,

Graag wil ik u informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. de SIBA-scholen.
Zoals ik u in de commissie van 22 maart heb verteld, zijn door het interim bestuur
van de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA) de afgelopen
periode gesprekken gevoerd met mogelijke overnamekandidaten.
Het interim-bestuur van de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA)
en het Ministerie van OCW maken vandaag bekend dat SIBA het College van
Bestuur van de Onderwijsstichting Esprit in Amsterdam bereid heeft gevonden
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de basisscholen At Taqwa en de El
Faroeq Omar in de stadsdelen Noord en Zeeburg bestuurlijk over te nemen.
Bijgevoegd vindt u de brief van de staatsecretaris van Onderwijs aan de Tweede
Kamer.
De basisschool Abraham El Khaliel in Oost Watergraafsmeer heeft momenteel
nog slechts ca. 10 leerlingen. Voor deze leerlingen wordt een aparte oplossing
gezocht, in overleg met de ouders.
De SIBA-scholen blijven Islamitisch bij een overname door Esprit. Met de
bestuurlijke overname door Esprit kan de continuïteit van beide scholen
gewaarborgd worden.
Gelet op de start van het nieuwe schooljaar per 1 augustus willen SIBA en Esprit
het onderzoek snel afronden en uiterlijk half mei een beslissing nemen. De SIBA
en Esprit achten de kwaliteit van het onderwijs en de borging van de identiteit en
het specifieke profiel van de scholen daarbij van groot belang. Deze zaken
worden dan ook in het onderzoek meegenomen, naast onder meer de juridische,
financiële en personele aspecten van een mogelijke overdracht.
Het Ministerie van OC&W en de gemeente Amsterdam staan positief tegenover
het proces dat de SIBA nu met de Esprit Scholengroep heeft ingezet.
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De gemeente heeft hierin geen specifieke rol. Mocht de overname onverhoopt niet
slagen, dan treden afspraken in werking om te zorgen voor een geordende
overstap van SIBA-leerlingen naar andere scholen. Deze afspraken zijn op
initiatief van DMO en de stadsdelen tot stand gekomen met de overige
schoolbesturen in Noord, Zeeburg en Oost en met de besturen van de andere
Islamitische basisscholen.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw mr. H. Y. Buyne
Wethouder Onderwijs

