Zutphen, 22 november 2013.

Geachte initiatiefgroepleden,
In reactie op uw schrijven van 8 november het volgende:
Ik ga er nog steeds van uit dat u gedreven wordt door grote betrokkenheid bij het vrijeschool onderwijs en de
beste bedoelingen heeft met uw acties tot de instandhouding van 3 PO locaties. Dat is dan ook de reden
waarom ik u steeds serieus heb genomen en respectvol op u heb gereageerd, ondanks dat u als groep geen
formele status hebt en ondanks dat u mij herhaaldelijk passeert door rechtstreeks de Raad van Toezicht aan te
schrijven.
Uw positieve intentie is echter geen vrijbrief voor onbehoorlijke bejegening van degenen die zich eveneens
inzetten voor een gezonde toekomst van het vrijeschool onderwijs in Zutphen. De toon van uw mail d.d. 8
november is dwingend en eisend en geeft geen blijk van respect. Op uw website plaatst u berichten met
uitspraken en insinuaties die krenkend en beschadigend overkomen. U beschuldigt mij van zaken (‘ouders
worden tegen elkaar uitgespeeld’) waaraan u zich zelf schuldig maakt. Stelselmatig roept u op tot verzet tegen
het beleid dat is uitgezet. Ik beschouw uw gedrag als ondermijnend en niet constructief hoewel ik er, zoals
gezegd, nog steeds oog voor heb dat u niet uit bent op destructie maar een andere visie heeft op hoe een
gezonde toekomst te creëren voor onze vrijescholen.
Deze dynamiek doet onze vrije scholen en ieder die daarmee een verbinding heeft geen goed. Een grote groep
mensen, bestaande uit leerkrachten, leidinggevenden en vele ouders, heeft er last van dat strijd de boventoon
voert waarmee veiligheid, warmte en liefde snel wegvloeien uit de gemeenschap. Deze neerwaartse
ontwikkeling gaat mij zeer ter harte. Binnen mijn vermogen zet ik mij ten volle in om het tij te keren en te
werken aan verbinding en gezamenlijkheid. Tevens werk ik met schoolleiders en staf gestaag verder om de
organisatie naar veilig vaarwater te koersen. Het besluit om al onze leerlingen binnen de gemeentelijke
huisvesting te brengen, is daar een onderdeel van.
Binnenkort zal ik de stand van zaken presenteren met betrekking tot de financiële situatie 2013 en de
begroting 2014 en verder. Een reactie op uw tegenbegroting zal ik hierin meenemen.

Met vriendelijke groet,
Lizzy Plaschek, bestuurder VSNON.

