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Mijnheer!
Weder zoudt u mij veel genoegen doen met de beantwoording der volgende vragen:
1. Wanneer een dorpsonderwijzer komt te overlijden, mag en kan dan de ondermeester de
school provinciaal blijven waarnemen?
2. Wordt dan een nieuwe onderwijzer door de gemeente beroepen, of, door een
schoolcommissie aangesteld?
3. En kan een ondermeester, die de vereiste bekwaamheden bezit doch minderjarig is in zijn
plaats komen.
Met de beantwoording dezer vragen zult u bijzonder veel genoegen doen
Aan uwendwd;
J.J. Cremer
Vh. 18 juni 55.
Zet u de antwoorden s.v.p. aan de andere zijde.

Mjinheer
Volgens verzoek voldoe ik bij deze aan uw verlangen door de antwoorden op uwe vragen hier te
neder te stellen.
1. Zulks mag en kan hij niet doen , dan naar hier toe door den Gemeenteraad benoemd te zijn
geworden en welke benoeming de schoolopziener moet goedkeuren.
2. Bij een vacature geeft burgemeester hiervan kennis aan den schoolopziener, die eene
oproeping doet in de Bijdragen voor opvoeding en onderwijs van sollicitanten van den 2en,
3en of 4en rang. En vorden vereischte bekwaamheden, naar mate de vacante school meer of
minder groot of voordeelig is. Bij deze oproeping bepaalt de schoolopziener een’ dag,
waarop een vergelijkend examen van de sollicitanten wordt gehoord. Na afloop hiervan,
waarbij de gemeenteraad tegenwoordig geweest is, wordt door schoolopziener een zes- of
drietal van de bekwaamste adspitanten opgemaakt, waaruit de gemeenteraad eene keuze
kan doen.
Somtijds wordt van deze bij de wet bepaalde wijze van benoeming, afgeweken. Zoo als onder
andere met mij het geval geweest is. Wanneer de gemeenteraad met den provisionelen
waarnemen ingenomen is en deze als onderwijzer verlangt, wordt en dispensatie van het

vergelijkend examen verzocht. Zulks kan echter niet plaats hebben, dan met toestemming
van den minister van binnenlandsche zaken.
3. Ja, ofschoon zulks tegenwoordig zelden plaats heeft. Scholen van den laagsten of vierden
rang zijn er weinig. Meest van den 3en of 2en rang. Voor het verkrijgen van den vierden rang
moet men 16 jaren, voor den derden 18 en voor den 2en 22 jaren oud zijn. Men kan naar
geene van deze scholen dingen zonder vooraf examen afgelegd te hebben voor den
provinciale schoolcommissie in ons land.
Hopende dat deze inlichting voldoende moge zijn, heb ik de eer mij met achting te noemen
UEd. D.w.dien.
H. Mulden.
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