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Geachte leden van de Raad van Toezicht van de Stichting VSNON,
Afgelopen dinsdag 9 juli hadden wij een gesprek met uw voorzitter en vice-voorzitter, dhr. Jordens en
dhr. Schiphorst. In dit gesprek gaf uw voorzitter aanvankelijk aan dat ons betoog zou worden
meegenomen naar uw vergadering en dat daar besloten zou worden wat er mee te doen. Toen wij
stelden dat er door u al conclusies waren getrokken en dat wij ons zodoende afvroegen waarom wij
nog waren uitgenodigd, werd gevraagd waar we dat op baseerden. Nadat wij wezen op een tweetal
berichten waar reeds uw conclusies in vermeld stonden, kregen wij te horen dat het besluit van drie
naar twee inderdaad vast stond, maar dat er wel gesproken zou kunnen worden over de
communicatie en de uitvoering.
In het gesprek dat volgde verdedigden de voorzitter en de vice-voorzitter met kracht het besluit van
drie naar twee, terwijl zij tevoren hadden aangegeven niet op de stoel van de bestuurder te willen
gaan zitten. Een onderbouwing werd niet gegeven. Wel werd door de voorzitter bij herhaling gezegd
dat hij de bestuurder de opdracht zou geven om de onderbouwing te verstrekken. Uit de houding van
de voorzitter en vice-voorzitter sprak in onze ogen geen werkelijke interesse in de ervaringen van de
ouders en de resultaten van ons onderzoek. Er werden ook geen vragen gesteld om onze zorgen
boven tafel te krijgen.
Wij hebben de indruk dat u niet voldoende inziet hoe mager de onderbouwing van het besluit is en
hoe groot de onrust op de scholen aan het worden is. De brief van de bestuurder geeft wederom geen
echte antwoorden en ook deze keer geen onderbouwing van het besluit. Daarom zullen wij als ouders
met een duidelijk statement komen. Daartoe hebben wij woensdagavond een oproep aan u online
gezet: www.vooronzevrijescholen.nl. Deze oproep is verspreid onder de ouders van de drie
basisscholen. In twee dagen tijd hebben al 201 ouders ondertekend. Zij vertegenwoordigen 214
basisschoolkinderen (37%). We zullen de oproep te zijner tijd met alle ondertekeningen aan u
overhandigen, maar willen er nu alvast op wijzen. Wij hopen van harte dat de Raad van Toezicht
integer zal omgaan met haar toezichthoudende taak en dat zij uiteindelijk zal handelen in het belang
van de doelgroep van deze stichting, dus de kinderen en namens hen de ouders.
Wij zijn uiteraard, wanneer u toch open mocht staan voor nieuwe inzichten, bereid met u in gesprek te
gaan. Gezien de aanstaande vakantieperiode is hier bij voorkeur haast bij geboden. Maar ook tijdens
de vakantieperiode kunt u ons bereiken via info@vooronzevrijescholen.nl
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