Van: Fred Leffers
Datum: 16 juni 2013 21:18
Onderwerp: Re: Tekst in de bulletins
Aan: Gijs Langeslag
Cc: "kantoor, Bestuurs", Ceciel Wolfkamp, "L. Plaschek", Cees de Wit
Geachte heer Langeslag,
In het overleg van 31 mei en het vervolgoverleg dat voorafging aan de ouderavond van 3 juni zijn
afspraken gemaakt over de wijze waarop bestuur, PO directie en initiatiefgroep met elkaar willen
investeren in het realiseren van een veel bredere ouderbetrokkenheid dan tot nu toe. Dit vanuit de
gezamenlijke vaststelling dat deze ouderbetrokkenheid een belangrijke bijdrage levert aan de
levensvatbaarheid en duurzame realisatie van gezamenlijk gedragen veranderingen.
Juist om onduidelijkheden te voorkomen zijn de afspraken schriftelijk vastgelegd. Daarbij heeft u
steeds kunnen meelezen en reageren. Uw mail roept nu bij ons de vraag op of u nooit met de
afspraken had willen instemmen of dat u van mening bent veranderd.
Feit is dat wij sinds het gesprek van 31 mei, waar u eerder vertrok, niets meer van u hebben
vernomen terwijl wij u steeds in de gelegenheid hebben gesteld te reageren op de formulering van de
gemaakte afspraken. Daarnaast zijn wij van mening dat u niet op eigen gezag deze afspraken kunt
intrekken omdat zij met instemming van de bestuurder – die eindverantwoordelijk is – tot stand zijn
gekomen.
Wij begrijpen uw opstelling dan ook niet en vinden het niet acceptabel dat u op deze wijze de
gemaakte afspraken negeert en de ouderparticipatie tegenwerkt.
Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen,
Fred Leffers

Van: Gijs Langeslag
Datum: 13 juni 2013 14:21
Onderwerp: RE: Tekst in de bulletins
Aan: Fred Leffers, "kantoor, Bestuurs"
Cc: Ceciel Wolfkamp, "L. Plaschek", Cees de Wit
Beste heer Leffers,
Hierbij laat ik u weten dat wij uw bericht niet zullen opnemen in onze schoolbulletins, Wij zijn van
mening dat het geen bijdrage is aan het proces waarin wij als scholen ons op dit moment bevinden.
Anderzijds is het zo dat wij de berichtgeving vanuit de Inititatief groepen van Zwaan en Berkel in het
verleden ook niet hebben opgenomen in onze bulletins.
Wij hopen van harte dat jullie dit standpunt kunnen respecteren.
Mede namens Ceciel Wolfkamp,
Gijs Langeslag

Van: Fred Leffers
Datum: 11 juni 2013 22:00
Onderwerp: Tekst in de bulletins
Aan: "kantoor, Bestuurs"
Cc: Gijs Langeslag, Ceciel Wolfkamp, "L. Plaschek", Cees de Wit
Beste Lizzy, Ceciel en Gijs,
Na het overigens prettige gesprek van vandaag bleven wij toch met een steen op onze maag zitten.
Wij hebben met elkaar afgesproken dat jullie faciliteiten ter beschikking stellen om de ouderparticipatie
mogelijk te maken. Communicatie via de bulletins is hierbij met name genoemd. Toch gaf Ceciel mede
namens Gijs aan dat ze de door ons geleverde tekst (zie bijlage) liever niet zou willen plaatsen uit
angst dat ouders er hoop uit putten.
Wij begrijpen ook wel dat jullie niet akkoord zullen gaan met extreme teksten. In de voorzichtige tekst
die er nu ligt hebben we dan ook terdege rekening gehouden met jullie perspectief. Het nog
voorzichtiger formuleren dan we al gedaan hebben kunnen jullie niet in redelijkheid van ons vragen.
Een optie zou kunnen zijn dat jullie onder de tekst een korte toelichting geven (waarvan dan wel
duidelijk moet zijn dat het jullie toelichting is). Daarin zouden jullie kunnen schrijven dat het niet zo is
dat alles weer open ligt (of iets van die strekking). Lastig blijft het, want er is natuurlijk wel afgesproken
dat er ruimte is voor nieuwe inzichten (dat moet niet ontkend worden in de toelichting). Maar zolang
het conform de afspraken is hebben wij (uiteraard) geen probleem met een toelichting van jullie kant.
Intussen is en blijft het voor ons heel belangrijk dat het bericht komende donderdag wel in de bulletins
komt. Ook voor jullie is dat belangrijk, want anders wordt het proces een wassen neus. Het is heel
belangrijk dat alle ouders die dat willen ook mee kunnen doen. Maar dan moeten ze er wel van weten.
Wij vertrouwen er op dat het bericht, al dan niet met jullie toelichting eronder, komende donderdag
wordt geplaatst.
Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen,
Fred Leffers

Bijlage – Bulletintekst vanuit de initiatiefgroep die is voorgelegd aan het bestuur
Oproep van initiatiefgroep Vooronzevrijscholen
Op vrijdag 31 mei jl. is een afvaardiging van de initiatiefgroep
Vooronzevrijescholen (www.vooronzevrijescholen.nl) op voorstel van de IJssel
MR in gesprek gegaan met bestuurder Lizzy Plaschek en de PO-directeuren
Ceciel Wolfkamp en Gijs Langeslag. Het was een open gesprek waarin
inzichten, ervaringen en visies intensief werden uitgewisseld. Met elkaar
hebben we vastgesteld dat we ons zorgen maken over het draagvlak voor de
voorgenomen veranderingen binnen het vrije school onderwijs in Zutphen.
Het bestuur heeft ons de ruimte gegeven om in de komende weken de onderbouwing van het besluit
helder te krijgen. Momenteel zijn wij bezig een werkgroep te formeren van ouders van alledrie de
basisscholen die in korte tijd de volgende vragen voor een laatste keer gaat onderzoeken:
(1) Wat is nu precies het probleem dat met het besluit moet worden opgelost?
(2) Lost dit besluit het probleem echt op?
(3) Wat zijn de voor- en nadelen van andere mogelijke oplossingen?
Wij vinden het erg belangrijk dat er betrokkenheid komt vanuit zowel de Zwaan, de Berkel als de
IJssel. Daarbij willen we leren van alles wat er al is gedaan en gebeurd. Iedereen die zich betrokken
voelt, kan meedoen. Ook al is het maar even of op een deelgebied (zoals financiën, communicatie,
organisatie, wetgeving, politiek, subsidies). Iedereen is welkom. Laten we in de komende weken
samen het fundament leggen voor de komende jaren. Onder hoge druk komen de meest prachtige
en duurzame gesteentes tot stand!
Wil je meer weten of meedoen in de werkgroep?
Mail ons dan op info@vooronzevrijescholen.nl of kijk op www.vooronzevrijescholen.nl (daar staan
ook de uitgewerkte afspraken die we met bestuur en PO-directie hebben gemaakt).

