24 november 2013
Geachte mevrouw Plaschek,
In reactie op uw brief van 22 november willen wij bevestigen dat wij inderdaad gedreven worden
door een grote betrokkenheid bij het vrije schoolonderwijs. Dat de toon van onze mail van 8
november stevig was, heeft te maken met de wijze waarop bestuur en raad van toezicht in het
afgelopen jaar met de inbreng van de initiatiefgroepen zijn omgegaan. Er is bij herhaling niet
ingegaan op inhoudelijke vragen en argumenten. In plaats daarvan zijn de initiatiefgroepen
meermalen beschuldigd van het zaaien van onrust of erger. Dat is niet terecht. Het was het vorige
bestuur dat de rust verstoorde met het plotselinge besluit tot krimp. Het opvolgende bestuur is in
twee jaar tijd niet in staat gebleken de rust te doen weerkeren. Niet de ouders die om overtuigende
argumenten vragen, maar de onmacht van de bestuurder tot inhoudelijk argumenteren veroorzaakt
en voedt de aanhoudende onrust.
In uw brief zet u ons handelen neer als ondermijnend. Tegelijkertijd stelt u: “Binnen mijn vermogen
zet ik mij ten volle in om het tij te keren en te werken aan verbinding en gezamenlijkheid.” Waarom
gaat u dan een inhoudelijk gesprek – waarin we van elkaars inzichten kunnen leren – al een jaar lang
uit de weg? Als er sterke argumenten zijn voor uw besluit, zijn wij daar alsnog van te overtuigen. Wij
missen echter nog steeds de feitelijke onderbouwing ervan. Nu wij van onze kant met een
overduidelijk nieuw inzicht zijn gekomen – een tegenbegroting waaruit blijkt dat het niet nodig is een
school te sluiten – hebben wij u opnieuw gevraagd om een gesprek en u dringend verzocht een
spoedige inhoudelijke reactie te geven. Om redenen zoals in onze mail genoemd. Wij stellen vast dat
u die inhoudelijke reactie wederom niet geeft.
We maken ons net als u zorgen over de neerwaartse ontwikkeling die u benoemt. Ons inziens is deze
ontwikkeling een gevolg van het feit dat er onvoldoende draagvlak is voor uw beleid. Meer dan de
helft van de basisschoolouders heeft geen vertrouwen meer in u als bestuurder van deze stichting.
Wat in onze visie nodig is om het tij te keren, is een open en inhoudelijke discussie over nut en
noodzaak van het genomen besluit en alternatieven daarvoor. Er liggen meer dan voldoende nieuwe
feiten op tafel die zo’n discussie rechtvaardigen.
Graag willen we u daarom uitnodigen voor een algemene informatieavond van de samenwerkende
initiatiefnemers van de Zwaan, de Berkel en de IJssel op maandag 9 december aanstaande. Op die
avond zullen wij onze bevindingen van de afgelopen maanden presenteren (met de tegenbegroting
als belangrijk onderdeel) en u in de gelegenheid stellen daarop te reageren. Voor deze avond
nodigen we naast ouders ook leerkrachten, bestuur, (G)MR leden en eventuele andere
belangstellenden uit. Een uitnodiging met meer details kunt u binnenkort tegemoet zien. Wij hopen
op uw aanwezigheid.
Tot slot willen we aangeven dat het nooit onze bedoeling is geweest om u te krenken of te
beschadigen. Mochten wij u persoonlijk gekwetst hebben dan spijt ons dat zeer.
Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen,
Arthur Aalsma, Fred Leffers, Koen van der Hauw, Rob Gort, Stijn van der Ree

