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Ouders school Oudebildtzijl ontevreden over overleg
MAARTEN PENNEWAARD

Een ding is zeker: de deur is defini-
tief dichtgeslagen voor wat betreft
een eventuele terugkeer van juf Ma-
rije Postmus. ,,Wij hebben het
schoolbestuur maandagavond ge-
vraagd of zij kan terugkeren, als zij
dat zou willen. Het antwoord was
‘nee’ en daarmee is voor ons de kous
ook af, zegt Dick Heere, woordvoer-
der van de verontruste ouders. Door
het plotselinge vertrek van de juf
sloeg vorige week de vlam in de pan.

De ouders leggen zich niet neer bij
de weigering van het bestuur om de
groep verontruste ouders een rol te
geven als directe gesprekspartner.
Directeur Jaap Jansma van het
schoolbestuur zegt het overleg te

OUDEBILDTZIJL De storm rondom
de samenwerkingsschool in Oude-
bildtzijl is geluwd, maar nog niet
overgewaaid. Verontruste ouders
beraden zich op vervolgstappen.

willen voeren met ‘het geëigende ka-
naal daarvoor’, de medezeggen-
schapsraad. De ouders vinden die

getrapte wijze van invloed niet ac-
ceptabel. ,,Wij gaan de komende da-
gen bekijken hoe we hier mee om-

gaan’’, aldus Heere. Het gesprek vol-
trok zich volgens beide partijen in
een open en openhartige sfeer.

De ouders zijn van zins andere in-
stanties te betrekken bij het conflict.
Formeel is de medezeggenschaps-
raad het orgaan waarin ouders en
leerkrachten samen invloed kunnen
uitoefenen op de gang van zaken op
school. Door alle commotie is nu
een van de ouders uit de raad ge-
stapt, waardoor die niet compleet is.
De raad heeft het afgelopen jaar het
bestuur ‘geen enkel signaal’ gegeven
over mogelijke problemen op de
school, aldus Jansma.

Volgens het bestuur kan de raad
tijdelijk uitgebreid worden met een
ouder, zonder dat er eerst verkiezin-
gen nodig zijn. En als de raad het be-
stuur zou adviseren om met de ou-
ders in gesprek te gaan over bepaal-
de zaken, dan wordt volgens hem dat
serieus genomen. ,,Maar het gaat er
om dat de correcte lijn verloopt via
de medezeggenschapsraad en niet

via de ouders. Straks staat er een an-
dere groep op en wat moeten we
dan?’’

Het extern onderzoek naar de
gang van zaken op de school wordt
morgen besproken, aldus Jansma.
De opdrachtomschrijving is nog niet
klaar. Ouders willen dat de hele orga-
nisatie onder de loep wordt geno-
men.

Het schoolplein van De Oprel,
waar de kinderen van samenwer-
kingsschool Ouwe-Syl tijdelijk zit-
ten, was gisteren weer vol met spe-
lende kinderen en geparkeerde fiets-
jes. Rond het middaguur stroomden
de ouders toe om hun kinderen op te
halen. ,,De rust is weergekeerd’’, con-
stateerde een moeder. ,,Wel raar dat
de school maandag zo maar dicht
kon, terwijl wij alle moeite moeten
doen om voor de kinderen een dag
vrij te krijgen voor een familieweek-
end.’’ De juf aan de deur wil niets
kwijt over de eerste ochtend. ,,We
willen nu de rust bewaren.’’

Ouders op weg naar overleg met het schoolbestuur.
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