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Geachte leden van de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen,
De Leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder, het MT, de GMR en de diverse MR's van de
Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland hebben een verantwoordelijkheid jegens alle
leerlingen en ouders van onze gezamenlijke VO en PO scholen. De huidige verdeling van
verantwoordelijkheden is tot stand gekomen na een langdurig proces (van circa 10 jaar) en stemt
geheel overeen met wat in het onderwijs gebruikelijk is.
Het beleid dat wordt en is ontwikkeld en genomen door de bestuurder en het MT en waarin de GMR
en MR's verschillende vormen van medezeggenschap hebben, wordt door de RvT getoetst.
Het eerdere besluit om de Zwaan te sluiten, is door ons eerst bevroren en vervolgens niet bekrachtigd.
We hebben de nieuw aangetreden bestuurder opdracht gegeven om in een nieuw open en
transparant proces besluitvorming voor te bereiden. Alhoewel niet verplicht, zijn daarbij alle ouders in
de gelegenheid gesteld om te participeren. Meermalen zijn ouderavonden gehouden om de ouders in
dat proces mee te nemen.
Vrij laat nog in dat traject was eenieder het er over eens dat een van de 3 PO scholen gesloten zou
moeten gaan worden. Pas toen bekend werd welke school dit zou betreffen, ontstond er commotie en
verzet. Een groep ouders vanuit de Berkel heeft al van alles geprobeerd dit besluit aan te vechten,
tevergeefs.
Reeds voor het op 10 december 2012 door de RvT goedgekeurde plan om van 3 PO naar 2 PO
scholen te gaan, hebben we ons als Raad van Toezicht vergewist van het nut en de noodzaak en ook
van de weg, die is gegaan om tot het besluit te komen.
Met uw initiatiefgroep is van het begin af aan gecommuniceerd, dat dit besluit niet meer zal worden
teruggedraaid. Ons zijn daarna ook geen nieuwe inzichten verstrekt om daarop terug te komen. Het is
niet wijs om in Zutphen drie scholen in stand te houden, als daarvoor steeds minder leerlingen zijn. Dit
gaat altijd ten koste van het onderwijs, dat aan de kinderen kan worden aangeboden. Ook is het niet
houdbaar om de verliezen op het primair onderwijs te laten voortduren.
We begrijpen, dat het geleidelijk sluiten van een school in sommige gevallen pijn doet. De bestuurder
en de directeuren doen er alles aan om dit zo gering mogelijk te laten zijn. Wij kunnen ons dan ook
geheel vinden in het aanbod van de bestuurder om na de vakantie met de ouders in gesprek te gaan.
We betreuren het zeer dat onder meer door uw initiatiefgroep halve en hele onwaarheden worden
verspreid en selectief berichten worden doorgegeven. Dat heeft de onrust onder de ouders
aanmerkelijk bevorderd. Het is een illusie om te denken, dat met allerlei buitenom-acties het
besluitvormingsproces binnen de school veranderd kan worden. We raden u daarom aan om te
opereren binnen het met zorg vastgestelde besluitvormingsproces en u te wenden tot de
medezeggenschapsraad van de IJssel of tot de medezeggenschapsraad PO van onze stichting.
We wensen u een prettige vakantie, met hartelijke groet,
De leden van de Raad van Toezicht VS NON

