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De 3-naar-2-operatie zorgt voor veel onrust op onze vrije scholen.
Veel ouders hebben genoeg van alle ophef en willen het gedoe zo snel
mogelijk achter de rug hebben. Een begrijpelijke houding, maar toch is het
belangrijk om te blijven meedenken. Tenslotte gaat niet alleen om onze
vrije scholen, maar ook om onze kinderen.
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Wat is er aan de hand?
Er zijn ingrijpende beslissingen genomen: de ene school wordt verplaatst, de
andere wordt gesplitst, de derde wordt verbouwd en allemaal krijgen we te
maken met onrust en volle scholen. Daarnaast is er door de volle klassen de
komende jaren geen enkele groeimogelijkheid meer. Als dat echt nodig is, zullen
we ons erbij neerleggen. Maar er zijn grote twijfels over de onderbouwing van
het besluit.
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Onbeantwoorde vragen
Ondanks alle vergaderingen en mailingen worden veel belangrijke vragen over
de noodzaak en de uitvoering van de operatie gewoon niet beantwoord. En bij
een project dat zoveel kinderen en hun ouders treft, is dat niet acceptabel. Het
feit dat het bestuur zeer slecht communiceert en onduidelijk is in haar uitleg,
helpt hier zeker niet bij. Het draagvlak voor het besluit is onder de ouders op de
drie scholen dan ook zorgwekkend laag.
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Géén faillissement
Wij vinden het zeer onwenselijk een school te sluiten, zonder dat er voldoende
draagvlak voor is. Zoiets is alleen uit te leggen als je er een faillissement mee
kunt voorkomen. Maar een faillissement is niet aan de orde. In ons gesprek met
bestuur en PO-directie gaf Lizzy Plaschek dit expliciet aan.
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Onze stelling
Wij willen duidelijke antwoorden hebben op de vragen die er nog liggen, vóór
er onomkeerbare stappen worden genomen. Onze stelling is: de drie POscholen moeten openblijven tot overtuigend is aangetoond dat er één dicht
moet. Is dit niet het minste wat wij als ouders mogen en zelfs moeten vragen?
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Wat nu?
Het bestuur heeft ons de ruimte en de medewerking toegezegd om in de
komende weken de onderbouwing van het besluit helder te krijgen. We willen
in ieder geval antwoord krijgen op deze drie belangrijke vragen die – hoe raar
het ook klinkt – tot nu toe niet afdoende beantwoord zijn.
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1 Wat is precies het probleem dat met het besluit moet worden opgelost?
2 Lost het besluit dat er nu ligt dit probleem ook echt op?
3 Is het besluit dat er nu ligt de beste oplossing?
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We zullen niet alleen jagen op de antwoorden op deze vragen, maar ook
alternatieven onderzoeken. Feit is bijvoorbeeld dat er andere stichtingen zijn die
maar wat graag alledrie (of één van) de basisscholen zouden willen overnemen,
omdat deze in hun ogen wél gezond zijn.
Voor onze acceptatie van het besluit is het essentieel dat onze vragen worden
beantwoord. Voor u ook? Kom dan op woensdagavond 26 juni naar onze
bijeenkomst. Dan praten we met elkaar en met u over onze bevindingen en
over wat wij op dit moment nog kunnen doen voor onze scholen én voor onze
kinderen.
Kijk voor meer details en over de tijd en plaats van de bijeenkomst op
www.vooronzevrijescholen.nl. Op deze site kunt u ook een petitie
ondertekenen waarin het bestuur wordt opgeroepen om de antwoorden te
geven waar wij recht op hebben. Velen hebben deze petitie al ondertekend,
maar hoe meer ouders ondertekenen, hoe sterker we staan!
Laten we er samen voor zorgen dat vanaf nu met de toekomst van onze scholen
zorgvuldiger wordt omgegaan. Want de vrije scholen, dat zijn wij zelf.
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