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ETTEN LEUR 

De raad van de gemeente Etten-Leur; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2017, met overneming van 
de daarin vermelde motieven; 

besluit: 

1. De onderwijsagenda 2018-2022 vast te stellen; 
2. Een extra bijdrage van C 122.000 structureel uit te trekken voor de uitvoering van de 
onderwijsagenda; 
3. Besluitpunt 1 en 2 alleen uit te voeren op het moment dat er in de programmabegroting 2018 
aanvullende dekking gevonden wordt voor de uitvoering van de onderwijsagenda. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering — 6 iijuv, 

Met vriendelijke groet, 

De raad voornoemd, 

4111, 40 go.mw. . 	Rijnbach-de Groot 	 Dhr. W.C.M. Voeten 

raadsvoorzitter 
	 raadsgriffier 

n 



Dicht bij huis naar een passende school!
Onderwijsagenda                          Etten-Leur 2018-2022

Extra bijdrage 
onderwijs

Totale bijdrage 
gemeente

SCHOOL

huis school

En daarom doen we dit
Dit willen we graag

Etten-Leur versterkt zijn (sub)regionale rol met een rijker onderwijsaanbod.

We versterken onze samenwerking om deze ambities te realiseren.

Samen willen we alle 

Etten-Leurse kinderen zo nabij 

mogelijk en bij voorkeur 

regulier onderwijs geven.

We maken ons samen sterk 

voor aanvullende 

voorzieningen in het onderwijs. 

Verrijken onderwijs-
voorzieningen 

voortgezet onderwijs

Versterken 
samenwerkings-

structuur

Investeren in voor-, 
vroeg- en naschoolse 

voorzieningen

Verrijken onderwijs-
voorzieningen primair 

onderwijs

€

We willen dit realiseren door de volgende acties

Een kind dicht bij huis onderwijs 
bieden dat bij hem of haar past.In je eigen buurt naar school gaan en thuis 

kunnen leren. Dat is het doel van de Wet 

Passend Onderwijs.
Dat biedt kansen voor onderwijs, politiek en 

gemeenten, (jeugd)zorgorganisaties, maar 

vooral voor kinderen en ouders.Het versterkt de verbinding van onderwijs met 

zorg en omgekeerd.
De Etten-Leurse schoolbesturen spelen en 

pakken een belangrijke rol in die verbinding.
Ieder kind zo goed mogelijk ondersteunen zo 

dicht mogelijk bij huis. Dát is wat gemeente en 

onderwijs willen! 
Daarom ontwikkelden we samen de 

onderwijsagenda voor Etten-Leur.

€ 195.000

€ 310.000

€ 210.000

€ 555.000

€

€ 765.000

€ 260.000

Totaal budget
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