
 

 

 

Stolwijk, 11 maart 2022 

 

Betreft: Situatie obs Goejanverwelle Hekendorp 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Oudewater, 

Graag informeer ik u over de situatie op de Goejanverwelle in Hekendorp. Gisteren heeft een 

ouderavond plaatsgevonden waarbij we de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte hebben gebracht dat 

het gebrek aan aanwas van nieuwe leerlingen in Hekendorp aanleiding geeft de school te sluiten. U 

zult begrijpen dat wij dit aan ouders wilden vertellen voor wij de raad hiervan op de hoogte brengen. 

De afgelopen jaren is het leerlingaantal steeds verder teruggelopen. Op dit moment zitten er 39 

leerlingen op school. De huidige leerlingaantallen leiden ertoe dat het team geen 

verantwoordelijkheid meer kan nemen voor de onderwijskwaliteit.  

Kwalitatief 

In de eerste plaats in de zin dat leerlingen niet voldoende leeftijdsgenootjes hebben om zich toe te 

verhouden. Per komend schooljaar zouden er nog 9 leerlingen in groep 8, 4 leerlingen in groep 7, 4 

leerlingen in groep 6, 5 leerlingen in groep 5, 3 leerlingen in groep 4, 2 leerlingen in groep 3 en 2 

leerlingen in groep 2 in totaal dus 29 leerlingen. Daarbij komt komend jaar ook de kwaliteit onder 

druk te staan nu twee leerkrachten hebben aangegeven dat zij geen rol voor zichzelf meer zien op de 

Goejanverwelle. Een nieuwe leerkracht vinden is sowieso uitdagend voor een kleine school met een 

grote differentiatienoodzaak in de groep, maar zeker voor een school met een somber 

toekomstperspectief. 

Financieel  

Onderstaande tabel laat de leerlingenaantallen per 1 oktober van een kalenderjaar zien voor obs 

Goejanverwelle. De telling voor de jaren 2022 t/m 2025 betreft de prognose van oktober 2021.  

 

Als u zich realiseert dat onderwijsfinanciering ongeveer uitgaat van 25 leerlingen per groep, dan is 

snel inzichtelijk dat de huidige situatie niet uit kan. Daarnaast zal 1 leerkracht op een combinatie van 

deze leeftijdscohorten niet voldoende zijn om de kwaliteit te borgen.  

Officieel tijdpad 

Het besluit tot opheffing per 1 augustus 2023 op grond van artikel 159, lid 2 van de WPO, zullen we 

per 1 augustus 2022 aan de gemeenteraad medegedeeld moeten hebben. Dit doen we dan ook bij 

deze. Mocht de gemeenteraad besluiten de school in stand te willen houden dan wordt deze niet 

opgeheven, maar wordt de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente. Dit dient de 

gemeenteraad dan kenbaar te maken voor 1 februari 2023.  

Goejanverwelle

Leerlingenaantallen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4-7 jaar 18 11 10 10 10 10

vanaf 8 jaar 32 26 21 14 12 12

totaal 50 37 31 24 22 22



Gewenst tijdpad 

De werving die wij voorzien ter vervanging van vertrekkende leerkrachten zal moeizaam zijn. Hierbij 

tellen we de ervaring op dat ouder(s) / verzorger(s) in beweging zullen komen nu zij weten dat een 

sluiting aanstaande is. Dit maakt het wenselijk vanuit een kwalitatief perspectief dat geen anderhalf 

jaar voor de sluiting wordt uitgetrokken, maar leerlingen al te bemiddelen naar andere scholen voor 

het einde van schooljaar 21/22. Wij vragen aan de gemeenteraad daarom zo spoedig mogelijk 

kenbaar te maken of wij de instandhouding dienen over te dragen aan de gemeente nu wij hier zelf 

de door ons gewenste kwaliteit niet langer kunnen waarborgen. 

Gezamenlijk afsluiten 

Het is natuurlijk verschrikkelijk voor de dorpsbewoners dat er geen toekomstperspectief is voor de 

Goejanverwelle. Veel ouders van de huidige leerlingen hebben er op school gezeten net als veel 

dorpsbewoners. Dit schooljaar gezamenlijk afsluiten is in onze optiek beter dan anderhalf jaar de pijn 

van druppelsgewijs vertrekkende leerlingen. 

Leefbaarheid 

We realiseren ons dat dit niet alleen een ingrijpend besluit is voor de leerlingen en hun ouders, maar 

voor alle bewoners van Hekendorp. Een school draagt immers bij aan de leefbaarheid in het dorp. 

Teleurstelling 

Er is veel boosheid en teleurstelling bij ouders en bij leden van het dorsplatform. Verrassing over het 

hoge tempo is hieraan debet. In financiële zin is er geen directe reden om niet anderhalf jaar uit te 

trekken voor het officiële traject. Echter, de Stichting legt al jaren tonnen bij om het scholenconstruct 

in Oudewater,  open te houden. Onze verwachting is dat vooral het kwalitatieve argument u 

overtuigt van het belang van het vinden van een nieuwe school voor de leerlingen per 1 augustus 

aanstaande. 

Begrip 

Het is goed te melden dat verschillende ouders ons hebben aangegeven juist begrip te hebben voor 

de beweging die we willen maken. Zij herkennen de sociaal emotionele impact van een kleine school 

en het gebrek aan peer contact. Zij waren ook voor deze avond al op zoek naar een andere school 

voor hun kind.  

Verzoek om reactie 

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk of de raad voornemens is de instandhouding van het openbaar 

onderwijs in Hekendorp op zich te nemen per 1 augustus 2023. Dit heeft immers implicaties voor de 

wijze waarop we de komende periode tot een afronding van het onderwijs in Hekendorp zullen 

komen. De Stichting verplicht zich ook de komende jaren het openbaar onderwijs in Oudewater te 

borgen en onderzoekt hiervoor duurzame scenario’s.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Liesbeth Augustijn 

Bestuurder 

 


