Van: Voor onze vrijescholen
Verzonden: donderdag 18 juli 2013 10:14
Onderwerp: Meerderheid basisschoolouders steunt oproep aan Raad van Toezicht
Aan: RvT
CC: Lplaschek
Geachte leden van de Raad van Toezicht,
Zoals u weet hebben wij een week geleden een oproep aan u online gezet op
www.vooronzevrijescholen.nl. Deze oproep is verspreid onder de ouders van de drie basisscholen. In
een week tijd hebben al 297 ouders uit alle drie de basisscholen ondertekend. Zij vertegenwoordigen
299 basisschoolkinderen (50,25%). Zij roepen u op tot:
1. Bevriezen van het genomen besluit en daaraan gerelateerde, onomkeerbare beslissingen (dit
betekent dat er na de zomervakantie ook op de IJssel een eerste klas moet starten).
2. Geen verlenging van het contract met de bestuurder.
3. Onderzoeken of samenwerking met een andere stichting een gezonde en stabiele basis kan
leggen om zo te werken aan het openhouden van de drie basisscholen op de huidige locaties.
4. Aanstellen van een interim bestuurder die samen met ouders en leerkrachten het proces voert
naar een aantoonbaar gedragen besluit over de toekomst van de vrije scholen in het voorjaar
van 2014.
Dit betekent dat het draagvlak voor het besluit van drie naar twee ontbreekt en dat de meerderheid
van de basisschoolouders geen vertrouwen heeft in het huidige bestuur van de stichting VSNON.
Onze vraag aan u is om gehoor te geven aan bovenstaande oproep. Wij willen u nadrukkelijk wijzen
op uw verantwoordelijkheid en de consequenties indien de oproep van een meerderheid van de
basisschoolouders wordt genegeerd. Zo nodig zullen wij de kwestie breder onder de aandacht
brengen omdat wij vinden dat er echt iets moet veranderen.
Wij leggen dit aan u voor op het moment dat velen van ons – wellicht u ook – op het punt staan om
van een welverdiende vakantie te gaan genieten. Om die reden zullen wij vanaf 20 juli gedurende drie
weken niet bereikbaar zijn en ook niet reageren op brieven of mails. Vanaf 12 augustus pakken wij
onze activiteiten weer op.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid (na 12 augustus) tot een gesprek om gezamenlijk tot een breed
gedragen oplossing te komen. Wij stellen prijs op een eerste reactie nog deze week, maar verwachten
uiterlijk 19 augustus een gedegen reactie. U kunt ons bereiken via info@vooronzevrijescholen.nl.
Met vriendelijke groet,
Fred Leffers en Stijn van der Ree, namens Vooronzevrijescholen
Constantijn Bonebakker en Ronald van ‘t Hul, namens VrijeSchoolNu
Aart Cooiman, Zwaanouder
Lex Hemelaar, initiatiefnemer voormalige Nieuwe Zwaan

