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De initiatiefgroep De Nieuwe Zwaan heeft besloten zichzelf op te heffen. De nieuwe koers
die door interim-bestuur Lizzy Plaschek is uitgezet, geeft ons zo veel vertrouwen dat
verder gaan als initiatiefgroep niet meer zinvol is.
De Nieuwe Zwaan is ontstaan als reactie op het (voorgenomen) besluit om De Zwaan te sluiten en
van drie naar twee vrije basisscholen te gaan. Onze initiatiefgroep vond en vindt dat een goed
lopende school als De Zwaan met 190 leerlingen bestaansrecht heeft, net als De IJssel en De
Berkel. We zijn daarom onder de werktitel De Nieuwe Zwaan een onderzoek gestart naar het
voorbestaan van De Zwaan, noodgedwongen bij een andere stichting. Dat bood perspectief en
daarom hebben we met veel energie van ouders deze weg verkend. Met als uitgangspunt: behoud
van de drie vrije scholen. Deze maand hadden we aan u voor willen leggen op welke manier
aansluiting bij een andere stichting mogelijk zou zijn.
Zover is het niet gekomen. De Raad van Toezicht heeft het besluit om De Zwaan te sluiten
ingetrokken. En in haar onderzoeksrapport (quick scan, http://www.vsnon.nl/nieuws/12/quickscan-openbaar.html) kiest de interim-bestuurder mevr. Plaschek voor het behoud van alle drie de
vrije scholen. We zijn heel blij met deze keuze en voelen ons erkend in ons standpunt. De zorgen
die wij hadden bij de quick scan hebben wij verwoord in onze brief van 25 februari
(http://www.vrijeschooldenieuwezwaan.nl/brief_aan_mvr__plaschek_inzake_quick_scan__25_fe
br_2012.htm). In het gesprek dat wij met haar daarna hadden, heeft zij die zorgen weggenomen.
Samengevat is de nieuwe koers van de stichting:
- het voorkeurscenario is dat alle drie de basisscholen open blijven;
- er is geen scenario dat uitgaat van de sluiting van één van de scholen, ook niet dit najaar;
- er wordt onderzocht of het wenselijk is dat de stichting samengaat met andere stichtingen.
Door een combinatie van kostenreductie/-beheersing en actief werken aan de instroom van
nieuwe leerlingen moet het mogelijk zijn drie gezonde vrije basisscholen in Zutphen te behouden.
Voor ons als initiatiefgroep is er nu geen reden meer om door te gaan. Wij ondersteunen de
nieuwe koers en willen mee helpen om waar te maken dat de drie basisscholen bestaansrecht
hebben. Ouders uit onze groep zullen zich daarvoor inzetten.
Wij bedanken iedereen die ons initiatief gesteund heeft en/of zich daarvoor heeft ingezet. Het
was mooi en inspirerend om vanuit de kracht van ouders te werken aan het voortbestaan van de
school. Als ouders deze positieve energie blijven inzetten, gaan de vrije scholen in Zutphen een
zonnige toekomst tegemoet.
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