Beste gemeenteraad Bunnik, Beste Jorrit,

Ik heb onlangs mijn zorgen geuit naar het bestuur van de organisatie Wereldkidz omtrent
de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs, de veelheid van veranderingen in de
organisatie/management, het absurt grote verloop in docerend personeel, de veiligheid
van de leerlingen maar ook van de leerkrachten van de basisschool De Anne Frankschool.
Op verzoek van een substantieel aantal ouders stuur ik U mijn persoonlijke reactie door,
die ik heb geschreven naar aanleiding van een bijdrage in de nieuwsbrief de Afzender
(een informatiebulletin van de basisschool AnneFrank) van
(clusterdirecteur binnen de overkoepeldende organisatie Wereldkidz) .
Op het verzoek van deze ouders stuur ik mijn reactie op deze nieuwsbrief naar U door om
onze zorg ook bij U kenbaar te maken. Ik zal tevens de betreffende nieuwsbrief bijsluiten.

Beste

Bedankt voor deze afzender.
Waar ik me over verbaast heb, is het stukje dat is geschreven door
. De
luchtigheid waarmee in de tekst, het vertrek de helft van het docerend personeel wordt
verklaart als een carrousel waar alle basisscholen in de omgeving mee te maken hebben,
getuigd van weinig inzicht in het functioneren van de organisatie Wereldkidz en de
gevolgen hiervan op de Anne Frankschool, Ik denk namelijk dat dit verloop geen
natuurlijk verloop is. Daarnaast ken ik een aantal leerkrachten op andere basisscholen
en die herkennen deze mate van verloop inderdaad niet. Tevens zijn het niet alleen de
leerkrachten die weglopen, maar ook ouders nemen het besluit om hun kinderen van de
Anne Frankschool te halen en over te plaatsen naar een andere school. Niet alleen nu,
maar ook vorig schooljaar zijn er meerdere ouders geweest die deze stap hebben
genomen.
Het zou fijn zijn geweest als er enige reflectie had plaats gevonden op de problematiek
waarmee leerkrachten en ouders te maken hebben gehad de afgelopen periode.
Opmerkingen als: Daar mogen we niet over praten, Ik weet het ook niet meer, Ik snap het
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ook niet, Ik ben het er ook niet mee eens maar ja..........zijn inmiddels exemplarisch
geworden voor het contact met de leerkrachten. Het zou Wereldkidz, bij monde van
gesierd hebben als ze wel hadden gecommuniceerd over de problemen die er zijn
in de huidige situatie maar helaas.............. Wereldkidz kan er kennelijk helemaal niets
aan doen!!
In mijn beleving is het niet normaal dat de helft van je personeel weggaat en zijn/haar
heil zoekt bij een andere organisatie.Het is vreemd dat er zoveel ontevredenheid is onder
ouders, een tekort aan docenten maar dat er tegelijkertijd wel zwaar wordt ingezet op
een topklas, terwijl het reguliere onderwijs niet op orde is. Het is onwenselijk dat een
school geen schoolleiding heeft die beschikbaar/aanwezig is voor ouders met vragen.
Teveel vragen en opmerkingen waar geen antwoord op komt. Een gemiste kans denk ik.
Ik schijfdeze briefop persoonlijke titel maar ik weet dat vele ouders hetzelfde gevoel
hebben.
Met vriendelijke groeten,

Ik (en met mij, veel andere ouders) vragen zich af of de gemeente een rol kan spelen in
het proces waarbij deze negatieve spiraal en afbraak van het basisonderwijs op deze
school, doorbroken kan worden waardoor het onderwijs, de kinderen en leerkrachten
weer positief en centraal komen te staan.
In afwachting van Uw antwoord,
Met vriendelijke groeten,

