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Zutphen, 20 september 2013
Beste mensen,
Al 2 jaar is er grote onrust op onze onderbouwscholen. Deze onrust is niet veroorzaakt door
vervelende ouders maar door slechte plannen en onbehoorlijk bestuur.
Wij geloven niet dat het nodig is om een school te sluiten. Daarin staan wij niet alleen. Heel veel
ouders steunen ons. Wij hebben contact gehad met meerdere andere stichtingen. Alle bestuurders
van die stichtingen zeggen dat de huidige drie locaties gezond te exploiteren moeten zijn. Stichting
Athena bijvoorbeeld zou graag de exploitatie van onze drie onderbouwlocaties overnemen. Voordat
de stichting VSNON met de reorganisatie van 3 naar 2 locaties verder gaat, willen wij daarom eerst
een onderzoek. Een onderzoek 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. Dat willen wij niet alleen, maar de meerderheid van de basisschoolouders met ons.
Jullie brief van 11 juli toont niet echt veel begrip voor de zorgen van deze ouders. Mogelijk beseften
jullie op het moment van schrijven nog niet hoe groot de onvrede is. Twee weken later had het
merendeel van de basisschoolouders het vertrouwen in de bestuurder opgezegd. (zie
www.vooronzevrijescholen.nl ). Dat kunnen en mogen jullie niet negeren!
In jullie brief staan enkele redenen waarom er snel gereorganiseerd zou moeten worden en het
aantal locaties moet krimpen om de stichting levensvatbaar te houden. De genoemde argumenten
zijn niet nieuw. Vergelijkbare redenen waren in november 2011 ook al door Marijn van den Born
naar voren gebracht. De directie (Ceciel) dreigde twee jaar geleden dat de Stichting in augustus 2013
failliet zou zijn, maar jullie lieten je toen niet van de wijs brengen en wij weten allemaal dat de
stichting niet failliet is. De GMR was er toen (net zo als wij nu nog steeds) helemaal niet overtuigd
van de noodzaak om een onderbouwlocatie op te heffen om de financiën van de stichting weer
gezond te krijgen. De GMR wilde toen (net zo als wij nu nog steeds) beslist niet aan een
reorganisatie meewerken. Voor Marijn was dat toen zelfs een reden om op te stappen. Weten jullie
dat nog?
Wat heeft jullie een jaar later anders doen denken? Waarom vindt de GMR het nu wel nodig om hals
over kop te reorganiseren? En waarom durven de voorzitters in de brief van 11 juli te stellen dat de
besluitvorming zorgvuldig geweest is? Waarom werden vorig jaar door de GMR in paniek alle
“wettelijke” termijnen om rustig na te denken overboord gezet en nemen jullie nu tegen de wens
van de meerderheid van de ouders in een heel ander standpunt in?
Welke informatie hebben jullie die wij niet weten? Zijn jullie gezwicht voor de druk vanuit het
bestuur? Wat heeft jullie bezield om na een jaar toch wel akkoord te gaan met een ingrijpende
herstructurering? In jullie brief lezen wij hier niets over.
De haalbaarheid van het plan van de stichting is allerminst zeker. De bestuurder werkt met het
management wel voortvarend aan de uitvoering van het besluit, maar het is beslist nog maar de
vraag of het hele plan echt doorgaat. Daar moet eerst het nodige voor uitgezocht worden en een

bestemmingsplan voor gewijzigd worden. Aan de haalbaarheid van het plan heeft de gemeente
strenge voorwaarden gesteld (kwaliteit verbouwingen, financiële haalbaarheid en “begrip” bij de
ouders). Dus niets staat nog echt vast en de wethouder heeft ons verschillende keren laten weten
dat als de bestuurder anders wil, dit voor de gemeente geen onoverkomelijk probleem is. Ook voor
de MR en GMR is het natuurlijk geen schande om bij nader inzien op grond van het ontbreken van
draagvlak bij de ouders van het plan verder af te zien.
Het doordrukken van het plan door de ouders voor het blok te zetten, brengt het voortbestaan van
het Vrije Schoolonderwijs in Zutphen in gevaar. Zeker nu steeds meer ouders de ouderbijdrage
zeggen te gaan weigeren en de overige ouders steeds minder gemotiveerd zullen zijn om te betalen
(“Waarom zou ik betalen als andere ouders dat niet doen”). Dit is een groot bovenschools probleem.
Wij vinden het bij uitstek de taak van de GMR om hier op een goede manier met elkaar uit te komen.
Dat is niet door ons als ouders de mond te snoeren, maar wel door het gesprek aan te gaan. En door
te (laten) 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.
Jullie moeten nu echt verantwoordelijkheid nemen om een debacle voor het vrije school onderwijs in
Zutphen en Groningen te voorkomen. Wij rekenen op jullie!
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