
 

 

 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  
 

 

 

Het bestuur van de Vereniging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Nieuw-

Beijerland, zijnde het bevoegd gezag van de Eben-Haëzerschool voor basisonderwijs te Nieuw-

Beijerland, ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris  

 

en 

 

het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag, zijnde het bevoegd 

gezag van de ds. Abraham Hellenbroekschool voor basisonderwijs te Zwijndrecht, 

ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, 

 

besluiten tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 157 lid 3 van de 

Wet op het primair onderwijs, onder de volgende voorwaarden en bepalingen. 

 

 

Artikel 1 

 

In het kader van de bepalingen van de Wet op het  primair onderwijs inzake het instandhoudingsbeleid 

voor het basisonderwijs, zal voor de instandhouding van de Eben-Haëzerschool en de ds. Abraham 

Hellenbroekschool worden uitgegaan van de gemiddelde schoolgrootte van deze scholen, zoals 

bedoeld in artikel  157  lid 2 van de Wet op het  primair onderwijs. 

 

 

Artikel 2 

 

1. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op alle door beide bovengenoemde besturen 

beheerde scholen voor basisonderwijs. 

 

2. De in lid 1 bedoelde scholen bevinden zich in een gebied van aan elkaar grenzende gemeenten, 

dan wel delen van gemeenten, als bedoeld in artikel 155 van de Wet op het  primair onderwijs. 

 

 

Artikel 3 

 

Geen der partijen zal aan de door hem beheerde scho(o)l(en) personeel benoemen met voorbijgaan 

van personeel van de scho(o)l(en) die door de andere partij wordt beheerd en dat: 

 

a. werkzaam is met gebruikmaking van formatie die is toegekend op grond van artikel  123, tweede lid 

van de Wet op het  primair onderwijs, wegens samenvoeging van scholen, dan wel 

 

b. voor zover zich geen geval voordoet als bedoeld onder a. in het genot is van wachtgeld of van een 

andere ontslaguitkering en direct aan die ontslaguitkering voorafgaand langer dan een jaar 

onafgebroken in dienst is geweest van het betrokken bevoegd gezag. 

 

 

Artikel 4 

 

De verplichting als bedoeld in artikel 3 onder b. is niet van toepassing in gevallen, genoemd in de 

ministeriële regeling bedoeld in artikel 138,  vijfde lid van de Wet op het  primair onderwijs en in 

gevallen waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van artikel  138, 

zesde lid van de Wet op het  primair onderwijs heeft beslist dat de vermindering van de vergoeding, 



   
 

bedoeld in artikel  138, eerste lid van de Wet op het  primair onderwijs, niet zal plaatsvinden. 

 

 

Artikel 5 

 

Met het oog op de verplichtingen die zijn opgenomen in artikel 3, stellen partijen elkaar in de 

gelegenheid aanwezig te zijn bij een vergadering van (een delegatie van) het bestuur van de andere 

partij, waarin één of meer sollicitanten worden gehoord dan wel benoemingen van personeelsleden 

plaatsvinden. Onder benoeming van een personeelslid wordt in dit verband mede begrepen de 

benoeming in vaste dienst van een personeelslid waarvan het tijdelijk dienstverband afloopt. Het 

bepaalde in de eerste volzin van dit artikel is niet van toepassing op sollicitatiegesprekken voor en 

benoemingen in vervangingsbetrekkingen. Partijen kunnen bij een dergelijke vergadering 

vertegenwoordigd zijn door maximaal twee leden van het bestuur, alsmede de directeur(en) van de 

door dat bestuur beheerde scho(o)l(en). Deze afgevaardigden hebben een adviserende stem. 

De partij die in de gelegenheid dient te worden gesteld de desbetreffende vergadering bij te wonen zal 

hiertoe tijdig door de andere partij worden uitgenodigd. Deze uitnodiging zal schriftelijk of mondeling 

worden gericht aan de secretaris van het bestuur van de eerstbedoelde partij. 

 

 

Artikel 6 

 

Partijen beleggen regelmatig, doch minimaal éénmaal per schooljaar een gezamenlijke vergadering 

van beide besturen, waarin zij elkaar informeren over de hoofdlijnen van hun beleid ten aanzien van de 

door hen beheerde basisscholen. Daarbij wordt in elk geval aandacht besteed aan het 

benoemingsbeleid van elk der partijen. 

Partijen streven ernaar hun benoemingsbeleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.  

In de in de eerste volzin bedoelde gezamenlijke vergadering overleggen partijen tevens over de 

uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst. Eventuele besluitvorming tijdens dit overleg, die 

betrekking heeft op de uitvoering van deze overeenkomst, vindt plaats op basis van consensus.  

 

Artikel 7 

 

Partijen verklaren gedurende de looptijd van deze overeenkomst, als genoemd in artikel 8, niet deel te 

zullen nemen aan een andere samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 157, derde lid van 

de Wet op het  primair onderwijs. 

 

 

Artikel 8 

 

1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van … juni 2022 

 en wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar, derhalve tot en met … juni 2032.  

 Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van de termijn waarvoor deze overeenkomst is aangegaan 

treden partijen met elkaar in overleg over de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, de 

samenwerkingsovereenkomst na … juni 2032 zal worden verlengd. 

 

2. Indien één der partijen deze samenwerkingsovereenkomst beëindigt vóór … juni 2032 zal deze 

partij, naast de eventueel door de burgerlijke rechter op te leggen schadevergoeding, aan de 

andere partij het bedrag betalen dat de andere partij op grond van het bepaalde in artikel  157, 

vijfde lid van de Wet op het  primair onderwijs, aan het Rijk verschuldigd is, tenzij van de partij die 

de samenwerkingsovereenkomst beëindigt redelijkerwijs niet gevergd kan worden de 

overeenkomst voort te zetten. 

 

 

  

Aldus vastgesteld te ....................... op.......................... 

 

 



   
 

 

Het bestuur van de Vereniging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Nieuw-

Beijerland 

 

 

 

 

 

Voorzitter    Secretaris 

 

 

 

 

Het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag 

 

 

 

 

 

Voorzitter    Secretaris 
 


