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Geachte wethouder, leden raadscommissie onderwijs, 

Alweer enige maanden geleden - in januari en februari van dit jaar - heeft het bestuur 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz), met u als 
raadsleden respectievelijk wethouders gesproken over de ontwikkelingen in het openbaar 
primair onderwijs in de regio. Deze gesprekken zijn we aangegaan in het bewustzijn dat 
wij namens de vier betrokken gemeenten de opdracht uitvoeren te zorgen voor goed 
openbaar primair onderwijs. Daarom is het contact met u ook zo belangrijk. 
In de gesprekken, die wij hebben gehad, is er aandacht geweest voor de financiën en de 
organisatie van de stichting, maar we zijn ook met elkaar ingegaan op de ontwikkeling 
van de leerlingenaantallen, de kwaliteit van het onderwijs en de onderhoudsstaat van de 
schoolgebouwen. 

Wij hebben de discussie met u als plezierig en zinvol ervaren. Van uw zijde heeft u 
aangegeven deze gesprekken eveneens nuttig te vinden. Een gezamenlijke conclusie luidt 
dan ook dat dit overleg met een zekere regelmaat zou moeten worden gevoerd waarbij 
het accent meer wordt gelegd op kwalitatieve aspecten. Hierbij wordt gedacht aan 
onderwijsinhoudelijke onderwerpen, in- en uitstroom en consequenties van 
leerlingenprognoses. 

Wij stellen ons voor eens per anderhalf a twee jaar met u van gedachten te wisselen over 
het reilen en zeilen van openbaar primair onderwijs in de regio. Dit kan aan de hand van 
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onderwerpen uit ons jaarverslag maar uiteraard kunt u ook aangeven welke zaken u met 
ons wilt bespreken. 

Over ongeveer eenjaar zullen wij u hiertoe uitnodigen. 

Met vriendelijke groet, 
namens de^stiehlmg Openbaar Primair Onderwijs 
ZuidrKénnemeyland 


