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Ontwikkelingen KC Muiderkring

1. Kennisnemen van
De ontwikkelingen rondom het Kindcentrum Muiderkring. 

2. Inleiding
Vanaf het schooljaar 2022/2023 wordt het Kindcentrum Muiderkring bestuurd 
door het schoolbestuur ASKO. Talent Primair heeft per 1 augustus hun leerlingen 
aan ASKO overgedragen en maakt sindsdien formeel geen onderdeel meer uit 
van het KC Muiderkring. 

3. Kernboodschap
In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de constructie van twee 
schoolbesturen binnen het KC Muiderkring niet houdbaar was. Deze constructie 
leidde in de praktijk tot onwerkbare en onpraktische situaties voor leerkrachten 
en ouders. De schoolbesturen hebben zich laten adviseren door een extern 
bureau, gespecialiseerd in onder andere onderwijswetgeving. Uiteindelijk heeft 
dit  geleid tot het voorgenomen besluit van Talent Primair en ASKO om binnen 
het kindcentrum niet verder te gaan met twee schoolbesturen. 

Naar aanleiding van dit voorgenomen besluit heeft het college eerst gesprekken 
gevoerd met de betrokken directeuren, gevolgd door gesprekken met de 
bestuurders van Talent Primair en ASKO. De conclusie is geweest dat het 
voorgenomen besluit om verder te gaan vanuit één schoolbestuur, namelijk 
ASKO, de beste optie is voor de kwaliteit van het onderwijs, het borgen van een 
goed werkklimaat en de juridische houdbaarheid van de constructie, 

4. Consequenties
Door de overdracht van het bestuur van Talent Primair aan ASKO is er formeel 
geen openbaar onderwijs meer is in Muiden. ASKO is voornemens om een 
identiteitscommissie in te stellen. In deze commissie worden afspraken gemaakt 
over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter. 
Hiermee wordt het openbare karakter van het onderwijs geborgd.  

5. Communicatie
Ouders en leerkrachten zijn door de schoolbesturen betrokken en geïnformeerd 
over deze ontwikkeling. 

6. Vervolg
Het college blijft in gesprek met Asko over het KC Muiderkring en de 
identiteitscommissie voor het borgen van het openbare karakter van het 
onderwijs. 
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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