
 

 

 

Stolwijk, 12 juli 2022 

 

Betreft: Sluiting Goejanverwelle en samenwerkingsschool in Oudewater 

 

Geachte leden de gemeenteraad van Oudewater, 

In deze brief zal de situatie ten aanzien van de Goejanverwelle worden geschetst, worden de 

implicaties voor het openbaar onderwijs in Oudewater geduid en wordt het voorstel gedaan om per 

schooljaar 23/24 voor Oudewater een samenwerkingsschool te realiseren om zo het openbaar 

onderwijs te kunnen bestendigen. 

Update situatie Goejanverwelle 

In het schrijven van 11 maart jongstleden hebben wij de voorgenomen sluiting aangekondigd van obs 

Goejanverwelle per schooljaar 23/24 en daarin het vraagstuk geschetst rondom de continuering van 

het onderwijs per schooljaar 22/23. Als vervolg op deze aankondiging heeft het College VOS/ABB 

onderzoek laten doen naar alternatieven voor sluiting. Ook VOS/ABB heeft tot de conclusie moeten 

komen dat sluiting onafwendbaar is. Deze conclusie is door de wethouder overgenomen. Ondanks de 

personele zorgen die wij hebben voor Hekendorp vanwaar ook het vervroegd sluiten was 

voorgesteld, hebben wij een vacature uitgezet zodra het rapport van VOS/ABB verschenen is.  

Tijdens de forumvergadering van 30 juni heb ik toegelicht dat er geen leerkrachten zijn gevonden 

voor de Goejanverwelle en dat ouders de oproep hebben gekregen hun kind te laten starten op de 

Schakels in Oudewater of op een andere school van hun keuze.  

Dit betekent dat per schooljaar 22/23 geen leerlingen meer ingeschreven staan op de 

Goejanverwelle en dat de school om die reden de bekostiging verliest. De gemeenschap van 

Hekendorp heeft logischerwijze behoefte aan een collectief moment om te markeren dat aan het 

tijdperk van de Goejanverwelle een eind komt. Het Dorpsplatform heeft aangegeven overleg 

hierover met Stichting Onderwijs Primair niet op prijs te stellen, maar wel hoopt op een financiële 

bijdrage. Deze hebben we toegezegd op voorwaarde van een plan en begroting. Een slotactiviteit 

voor de zomer voor het gehele dorp, is vanwege de behoefte van een aantal ouders de school open 

te houden, niet meer haalbaar gebleken. Uiteraard is met de huidige leerlingen, leerkrachten en 

ouders wel op passende wijze afscheid genomen. Per 1 oktober streven we er nu naar het gebouw 

terug te geven aan de gemeente. 

Schakels/HBOO 

De Goejanverwelle is de nevenvestiging binnen obs Oudewater (18ER). De andere school 

(hoofdlocatie) gevestigd aan de Kluwen - Schakels/HBOO -  zit onder de opheffingsnorm van de 

gemeente Oudewater (67 leerlingen) en wordt op dit moment middels de gemiddelde schoolgrootte 

overeind gehouden.  Dit betekent dat de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd met de 

neutraal-bijzondere Jenaplanschool Klavertje 4 om te kijken of zij met de Schakels/HBOO de 

samenwerking willen aangaan en uiteindelijk willen fuseren om zo stevig openbaar onderwijs in 



Oudewater te realiseren. Klavertje 4 ziet van deze optie af en houdt vast aan hun eenpitter-status. 

Dit betekent dat we nu een fusie tot samenwerkingsschool zullen onderzoeken om het openbaar 

onderwijs in Oudewater te borgen. 

De komende maanden zal Stichting Onderwijs Primair verkennend in gesprek gaan met mogelijke 

samenwerkingspartners in de regio. Daarbij heb ik het College verzocht in het schrijven van 28 juni  

te reageren op dit voornemen te komen tot een samenwerkingsschool in Oudewater en zo het 

openbaar onderwijs en het HB-onderwijs te bestendigen onder een ander bestuur. Mocht het 

College een bezwaar hebben tegen het voortzetten van het openbaar onderwijs op deze wijze, dan 

verneemt Stichting Onderwijs Primair dit graag voor 1 november. De wens is om de nieuwe 

samenwerkingsschool te laten starten per schooljaar 23/24. Uiteraard licht ik het proces om tot een 

samenwerkingsschool te komen graag toe, maar globaal brengt dat het volgende mee: 

- Selectie bestuur samenwerkingsschool 

- Intentieverklaring Bestuurders en MR’s 

- Goedkeuring Raden van Toezicht 

- Goedkeuring MR’s 

- Fusieplan van de schoolteams en themagroep t.b.v. identiteitscommissie 

- Opstellen Fusie-effect-rapportage (FER) voorjaar 2023 

- Positief advies College n.a.v. FER  

- Ouderraadpleging  

- Formele fusie 1-8-2023 

De raad breng ik graag voor 1 augustus 2022 op de hoogte van de wens om obs Oudewater 

(Schakels/HBOO) per schooljaar 2023 te fuseren tot een samenwerkingsschool. 

 VOS/ABB is in de persoon van Hans Teegelbeckers gevraagd het traject om te komen tot een 

samenwerkingsschool (en dus een fusie) te begeleiden. Ik hoop u voor nu voldoende te hebben 

geïnformeerd en zie uw reactie graag tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Liesbeth Augustijn 

Bestuurder 


