Ingesproken tekst bij de raadsvergadering van 7 mei 2014
Door Edith van Overveld namens Initiatiefgroep voor de Vrijeschool in Amsterdam-Noord

Mijn naam is Edith van Overveld. Ik spreek namens de ouders van de Initiatiefgroep
voor de Vrijeschool in Amsterdam-Noord. Ik ben moeder van een zoon van net vier
jaar. Een jaar geleden kwam ik in Amsterdam-Noord wonen. Dit was een
onverwachte stap, daarom had ik mijn zoon nog niet op één van de scholen daar
ingeschreven. Nu bleek het lastig. Mijn voorkeur ging uit naar de Jenaplanscholen de
Biënkorf en het Wespennest, die onder het ASKO-schoolbestuur vallen. Door de lange
wachtlijsten werd hij daar niet toegelaten.
Wat was ik blij toen ik in maart 2013 hoorde van het initiatief om een Vrijeschool op
te zetten. Dat is de onderwijsvorm die ik mijn kind wil bieden, waarbij de nadruk ligt
op meer dan alleen cognitieve ontwikkeling. Zoals Minister Bussemaker ook
opmerkte na het uitkomen van het onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie op 16
april: “Zeker in deze tijd gaat het niet alleen om vakken als taal en rekenen ... het gaat
ook om creatief kunnen denken, goed kunnen samenwerken.”
Het aantal geinteresseerden voor het initiatief groeide snel uit naar ouders van meer
dan 450 kinderen. Door de ambtenaren en Wethouder van stadsdeel Noord werd ons
geadviseerd om eerst als dependance van de Geert Grooteschool te starten. Op deze
manier zouden we het momentum niet verliezen en in het schooljaar 2014-2015
kunnen starten.
Stadsdeel Noord ging op zoek naar een geschikt pand voor ons. Na een verwarrend
en lang traject kregen we op 21 maart het leegstaande schoolpand aan de Klimopweg
toegewezen door DMO. Wij begonnen direct met de inschrijfprocedure. Twee weken
later, terwijl 114 leerlingen waren aangemeld om te beginnen in de laagste klassen,
werd de toezegging opeens weer ingetrokken. Een toezegging die zwart op wit stond.
Als ouders staan wij versteld dat dit mag en kan gebeuren. Volgens DMO gaf het
ASKO-schoolbestuur te kennen zich juridisch te zullen verzetten tegen de komst van
een Vrijeschool in stadsdeel Noord. We krijgen de indruk dat de schoolbesturen in
Noord een kartel vormen, dat geen ruimte biedt voor andere, kleinere besturen om
zich in Amsterdam-Noord te vestigen.
Waarom werkt een creatieve stad als Amsterdam, die de participatiemaatschappij, de
onderwijsvernieuwing en de onderwijsvrijheid toejuicht, hier aan mee? In de
verklarende brief van DMO, waarin wij overigens geen juridische onderbouwing
konden vinden, staat dat wij geen recht hebben op huisvesting volgens de

Huisvestingsvoorziengingen Primair Onderwijs Amsterdam 2014 en dat dit vanaf het
begin bij ons bekend was. Dat was het echter niet en wij zijn verkeerd voorgelicht in
deze door stadsdeel Noord en de gemeente.
Wij staan nog steeds met lege handen, maar te popelen om van start te gaan na de
zomer. De aangedragen optie van medegebruik van een school van een ander
bestuur blijkt onmogelijk. De tijd dringt, er moeten nog veel voorbereidingen
getroffen worden. Er staat een prachtig gebouw leeg. Wij vragen u de misstappen te
erkennen en ons alsnog op korte termijn het pand aan de Klimopweg tijdelijk toe te
zeggen. Zodat wij hier in ieder geval van start kunnen, de door ons gewenste
identiteit en kwaliteit van onderwijs kunnen garanderen, om dan binnen een paar
jaar door te groeien naar een zelfstandige school, een grote wens van vele ouders in
Amsterdam-Noord.

