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Zutphen, 5 december 2013
Geachte ouders, leerkrachten en medewerkers,

Het zal u bekend zijn dat de initiatiefgroepen van Berkel, IJssel en Zwaan een eigen informatieavond
organiseren op 9 december a.s. in de IJssel school.
De schoolleiding heeft de ruimte beschikbaar gesteld op basis van de verwachting van een respectvolle houding jegens elkaar. Helaas is in de laatste weken meerdere malen duidelijk geworden, dat de
communicatie door of vanuit de initiatiefgroepen niet altijd wordt gevoerd op basis van gedeelde
normen en waarden.
Mails met dwingend karakter en dreigementen; vergaderingen die door intimiderend gedrag worden
verstoord en personen die zodanig zijn benaderd dat zij zich terugtrekken uit medezeggenschapsorganen. Dit zijn recente voorbeelden van optredens waarin het respect voor elkaar verloren is gegaan.
Wij realiseren ons dat deze toon door enkele personen wordt gezet en waarschijnlijk ook niet door
iedereen wordt gesteund. Ze wordt echter wel zo gevoerd namens de initiatiefgroepen.
Om deze reden heb ik samen met mijn managementteam besloten om initiatiefgroepen die niet willen bijdragen aan het vastgestelde beleid en daarmee samenhangende proces binnen onze scholen,
ook niet meer te faciliteren. Voorts gaan wij op dit moment niet meer in op volgende acties en correspondentie.
Op de uitnodiging van de initiatiefgroepen voor hun informatieavond op 9 december zullen wij (bestuurder en managementteam) ook niet ingaan. Het besluit om van 3 naar 2 PO locaties te gaan is
inmiddels een jaar geleden langs democratische weg tot stand gekomen en vastgesteld.
Binnenkort stel ik u, via een eigen communicatietraject, op de hoogte van de laatste stand van zaken
met betrekking tot de financiële situatie en mijn reactie op de voorgestelde tegenbegroting. Dat dit
nog niet is gebeurd, is gelegen in het feit dat het voor mij en mijn managementteam nog inspanning
vergt om de meerjarenbegroting voor 2014-2016 sluitend te krijgen. Naar verwachting wordt dit proces deze week afgerond, waarna ik u op zo kort mogelijke termijn verder zal informeren. Ik hoop dat
u hiervan kennis wilt nemen.
Rekenend op uw begrip,
Met vriendelijke groet,
mede namens het managementteam,

Lizzy Plaschek,
bestuurder
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