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School Oudebildtzijl
tijdelijk dicht na conflict
MAARTEN PENNEWAARD
AREND VAN DER MEULEN

De ruim honderd kinderen blijven
vandaag thuis. De zeer ongebruike-
lijke sluiting volgt na een zeer bewo-
gen week in Oudebildtzijl. De direc-
teur van de school meldde zich vrij-
dag ziek, nadat een informatiebij-
eenkomst donderdagavond was
ontaard in zware verwijten aan zijn
adres. Het bestuur van de school had
de avond juist belegd om gerezen
problemen uit te spreken.

Oorzaak van de crisis is het voor
de ouders plotselinge vertrek van
een geliefde juf. Die had het bestuur
laten weten het tijdelijk contract, dat
op 1 februari afliep, niet te willen ver-
lengen. Volgens ouders was er meer
aan de hand.

AREND VAN DER MEULEN

OUDEBILDTZIJL Een hoogoplopend
conflict tussen ouders en leer-
krachten van de samenwerkings-
school in Oudebildtzijl leidt ertoe
dat de school vandaag dicht is.

Een aangeslagen Jaap Jansma, al-
gemeen directeur van stichting CBO
G2 waar de school onder valt, zei gis-
teravond dat tijdens de bijeenkomst
bleek dat het onderwijsteam op de
school geen eenheid vormt. Hij
vindt dat sommige ouders zich ,,niet
netjes, niet respectvol’’ hebben uit-
gelaten over de directeur. Op de
avond constateerde Jansma dat de
verhouding tussen de vertrokken juf
en de locatiedirecteur niet goed was.

Vrijdag meldde de schooldirec-
teur zich ziek. Drie van de zeven leer-
krachten volgden dat voorbeeld, ver-
moedelijk uit solidariteit, ,,maar ze
kunnen ook echt ziek zijn van deze
situatie’’, aldus Jansma. De ziekmel-
dingen brachten het bestuur er dit
weekeinde toe ouders een mail te
sturen met de boodschap dat de
school vandaag dicht blijft. Jansma
verwacht dat morgen met een geïm-
proviseerd team wel weer lesgege-
ven kan worden aan alle groepen.

Een extern onderzoek moet uit-
wijzen waar de schoen nu precies

Verontruste ouders
pikken vertrek
geliefde juf niet

wringt. Gisteren stuurde het bestuur
een bericht rond waarin de gang van
zaken uitgebreid werd besproken.
Over de informatieavond schrijft
Jansma: ,,Een bewogen avond waar-
uit je mag concluderen dat er alleen
maar verliezers zijn. Al met al een
lastige situatie die vraagt om oplos-
singen in het belang van de kinde-
ren, ouders en leerkrachten. Met een
positieve grondhouding gaan we als
bestuur met het team en ouders aan
de slag.’’

De kwestie lijkt op het conflict in
Dokkum, waar het plotselinge ver-
trek van een leerkracht van de Bur-

gerschool leidde tot protestbijeen-
komsten van ouders. In Oudebildt-
zijl werden vorige week ook handte-
keningen verzameld om de juf te
laten blijven, en leerlingen liepen
met spandoeken rond.

Betrokken ouders en leden van de
verschillende oudervertegenwoor-
digingen in de school hullen zich in
stilzwijgen over de kwestie. Vorige
week dreigden ouders al hun kinde-
ren thuis te houden wanneer er geen
opening van zaken zou worden ge-
geven.

In de samenwerkingsschool zijn
sinds dit schooljaar de christelijke
De Korenaar en de openbare De Op-
rel opgegaan. De school is in augus-
tus van start gegaan. De vertrokken
juf werkte al zes jaar voor de school
als leerkracht van De Korenaar. Het
samengaan van de twee scholen is
niet de oorzaak van de huidige crisis,
zegt Jansma, ,,al zijn er wel cultuur-
verschillen. Maar alle ouders staan
achter het idee van de samenwer-
kingsschool’’.


