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Rapport jaarstukken 2014 van de Stichting Onderwijs Primair. 

Kennisnemen van: 

Het rapport inzake de jaarstukken 2014 van Stichting Onderwijs Primair (15.012589). 

Inleiding: 

De Stichting Onderwijs Primair is het bestuur van het primair openbaar onderwijs in de gemeenten 
Nederlek, Ouderkerk, Bergambacht, Vlist, Schoonhoven (per 1 januari 2015 samengevoegd tot één 
gemeente Krimpenerwaard), Montfoorţ en Oudewater. De stichting is een openbare stichting met het doel 
het in stand houden en optimaliseren van (de kwaliteit van) het openbaar primair onderwijs in deze 
gemeenten. 
In de gemeente Oudewater zijn twee scholen ondergebracht bij de Stichting Onderwijs Primair, te weten 
Openbare Basisschool (OBS) De Schakels in Oudewater en OBS Goejanverwelle in Hekendorp. 

De gemeente Oudewater verleent geen jaarlijkse financiële bijdrage aan de stichting. De gemeente 
Oudewater vergoedt voor dé OBS Goejanverwelle de kosten voor het gymvervoer en voor beide scholen 
de kosten voor de huur van de sporthal De Noort Syde. 

In de bijlage treft u ter informatie een kritische brief aan van twee ouders van de Emmaschool in 
Schoonhoven, namens andere ouders, met betrekking tot het jaarverslag bij de jaarrekening 2014 
(15.013255). 



De kritische kanttekeningen die worden gemaakt betreffen niet de scholen in de gemeente Oudewater. 

Kernboodschap: 

De Stichting Onderwijs Primair geeft aan waarde te hechten aan uw zienswijze en stelt uw raad derhalve in 
de gelegenheid schriftelijke vragen over de jaarrekening 2014 in te dienen tot eind augustus 2015. 
Daarnaast nodigt de stichting raadsleden en wethouders uit voor een informatiebijeenkomst op 10 
september 2015. Tijdens deze bijeenkomst zullen gestelde vragen worden beantwoord en zal een nadere 
toelichting worden gegeven naar aanleiding van de jaarrekening. Tot slot vraagt de stichting de 
gemeenteraden hun schriftelijke zienswijze te zenden naar de Stichting Onderwijs Primair. 

Omdat de termijn voor vragen en opmerkingen is verstreken is de directeur van de stichting het verzoek 
neergelegd opmerkingen en vragen die na 10 september binnenkomen alsnog te behandelen. 

De stichting Onderwijs Primair nodigt raadsleden en wethouders uit voor een informatiebijeenkomst op 10 
september 2015. Na deze bijeenkomst, waar vragen worden beantwoord en een toelichting op de 
jaarrekening zal worden gegeven, vraagt de stichting u uw zienswijze te zenden aan Onderwijs Primair. 

Vervolg: 

Bijlagen: 

Rapport inzake de jaarstukken 2014 Stichting Onderwijs Primair (15.012589). 
Brief ouders gemeente Krimpenerwaard als reactie op de jaarstukken 2014 Stichting Onderwijs 
Primair (15.01325). 
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