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Gedoe op school? Ouders aan de machtGedoe op
MAARTEN PENNEWAARD

Iedere basisschool kent het ver-
schijnsel: ouders vinden die zitting
willen nemen in de medezeggen-
schapsraad is meestal een flinke
zoektocht. Het orgaan, ingesteld om
ouders te betrekken bij het reilen en
zeilen op school en ook inspraak te
geven in belangrijke kwesties, staat
bij veel vaders en moeders niet in
hoog aanzien.

Dat betekent niet dat ouders zich
terughoudend opstellen als er zich
iets voordoet op school. Het vertrek
van de populaire juf Marije bij de sa-
menwerkingsschool in Oudebildtzijl
leidde vorige week tot een revolte in
het dorp: een verhitte discussie, een
informatiebijeenkomst waar de
vlam in de pan sloeg, een handteke-
ningactie en kinderen die met span-
doeken rondliepen. Het vertrek van
de ook al populaire meester Germ
leidde bij de Burgerschool in Dok-
kum eind vorig jaar tot soortgelijke
taferelen.

Deze kwesties staan niet op zich-
zelf, zegt wetenschappelijk mede-
werker Ria Vogels van het Sociaal en
Cultureel Planbureau. Zij deed on-
derzoek naar de betrokkenheid van
ouders bij het onderwijs. ,,In ge-
sprekken met leerkrachten kwam
naar voren dat ouders vaker in pro-
test gaan tegen maatregelen die hen
niet zinnen en minder genoegen ne-
men met de uitleg van de school. En
steeds vaker stappen ouders dan ook
naar de rechter’’, aldus Vogels.

Uit het rapport Samen Scholen,
dat dateert uit 2013, blijkt dat ouders
over het algemeen zeer betrokken

LEEUWARDEN Ouders eisen de
hoofdrol op als het op de school
van hun kind niet gaat zoals ze wil-
len. In Oudebildtzijl gebeurt het nu,
eerder al in Dokkum.

zijn bij het onderwijs. ,,Docenten ga-
ven bij ons aan dat de mondigheid
de laatste jaren flink is toegenomen,
al kan ik geen cijfers geven. Hoogop-
geleide ouders komen dan verhaal
halen en dreigen met advocaten’’, al-
dus Vogels. Wat ook vaker voorkomt:
ouders die verbaal niet zo sterk zijn,
laten zich ook meer gelden dan vroe-
ger. ,,Die dreigen met fysiek geweld,
spierballentaal. Er zijn scholen in het
land die herhaaldelijk politieassis-
tentie hebben moeten inroepen.’’

Zo ver zal het in Oudebildtzijl niet
komen. ,,In Friesland krijgen onder-
wijzers en schoolbestuurders toch
wat meer respect dan in de grote

‘Mondige ouders
dreigen sneller
met advocaten’

stad’’, zegt Vogels. Dat is iets waar al-
gemeen directeur Jaap Jansma van
de bovenschoolse vereniging CBO
G2 op hoopt. Het liefst wil hij de dis-
cussie over de gang van zaken op

school terugbrengen naar de mede-
zeggenschapsraad. Maar dat is niet
iets waar de verontruste ouders met-
een vanuit gaan.

Woordvoerder Dick Heere van de
verontruste ouders ,,en een veront-
ruste grootvader’’ vindt het onbe-
grijpelijk dat het bestuur juf Marije
liet gaan en niet wist dat de ver-
standhouding met de directeur ver-
re van optimaal was. ,,Wij willen con-
crete afspraken over het externe on-
derzoek. Alleen dan kan het vertrou-
wen, dat ernstig is geschaad, weer
teruggebracht worden. En dat is iets
waar wij van ganser harte op ho-
pen.’’
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De samenwerkingsschool in Oudebildtzijl bleef gisteren gesloten. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


