Corsanummer: 1800067552
Op 12 juli 2018 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink
van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het
college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake
Aanvullende art. 35 vragen inzake moskeebezoeken scholen.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat bezoeken door scholen aan Moskeeën niet
worden gefaciliteerd door subsidies of overheidssteun in welke aard dan ook, blijft de vraag,
of er überhaupt lagere scholen in Enschede zijn die Moskeeën hebben bezocht of nog van
plan zijn te gaan bezoeken.
Vraag 1:
Kan het college deze vraag inzichtelijk maken en mij de namen van de scholen mee delen
Het college heeft geen toezichthoudende of andere bevoegdheden ten aanzien van het
curriculum/lesprogramma in het primair onderwijs. Dit behoort tot het terrein van de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het funderend onderwijs moet zich bij het opstellen
en uitvoeren van het curriculum houden aan de wetgeving vastgelegd in de Wet Primair
Onderwijs. De Onderwijsinspectie ziet hier namens de minister van OC&W op toe.
Vraag 2:
Zijn er scholen in het lager onderwijs in Enschede die Moskeeën hebben bezocht of van plan
zijn te bezoeken? Zo ja wat zijn de namen van die scholen?
Zie antwoord bij vraag 1.
Vraag 3:
Worden ouders verplicht hun kinderen mee te laten doen aan deze bezoeken, zo ja staat er een
strafmaat op als de ouders de kinderen thuis houden?
Zie antwoord bij vraag 1.
Vraag 4:
Bezoeken kinderen van de Islamitische school Al-Ummah ook kerken en synagogen, zo ja
mogen de ouders hun kinderen thuis houden, zodat er geen sprake is van een gedwongen
bezoek?
Zie antwoord bij vraag 1.
Vraag 5:
Zijn er basisscholen die kerken en synagogen bezoeken en is het voor de kinderen een
verplichting om daar aan mee te doen? Zo ja wat is de strafmaat als ouders hun kinderen
weerhouden van dat bezoek?
Zie antwoord bij vraag 1.
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