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Raad van Toezicht
Stichting Surplus
mevrouw S. Borgers, voorzitter

betreft: obs De Dentele, Westerland

Geachte mevrouw Borgers,
De fractie van LADA heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen die er toe hebben geleid dat obs De
Dentele geen bestaansrecht meer heeft en per 1 augustus a.s. wordt opgeheven. In een briefwisseling
met uw directeur mevrouw J. Vosbergen hebben wij onze zorgen uitgesproken over de manier waarop
er met de Dentele is omgegaan. Omdat wij sterke signalen van ouders hadden ontvangen hebben wij
mevrouw Vosbergen er op gewezen dat ouders hun kinderen van De Dentele zouden halen wanneer
de plannen werden doorgezet om de kleutergroep over te brengen naar De Kei. Wij hebben gepleit
om De Dentele open te houden, met kleutergroep, totdat de nieuw te bouwen brede school in
Hippolytushoef betrokken kon worden.
Ouders hebben ons laten weten dat kleuters inschrijven voor De Dentele geweigerd werd en dat men
verwezen werd naar De Kei. Deze geluiden hebben wij ook gehoord in Barsingerhorn en Oude
Niedorp.
De oudergeleding in de MR van De Dentele heeft ons laten weten te laat en onvoldoende bij de
besluitvorming te zijn betrokken. Goed overleg had kunnen voorkomen dat de school voortijdig
gesloten moet worden.
Veel ouders in Westerland hebben het vertrouwen in Surplus verloren en hun kinderen ingeschreven
bij rkbs Henricus en daarmee het openbaar onderwijs de rug toegekeerd. Onze fractie vindt dit
zorgelijk. Uw stichting moet staan voor de belangen van het openbaar onderwijs en heeft een
maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving om dat waar te maken. Juist in kleine
kernen vervult de school een belangrijke sociale rol. Het beleid van uw bestuur lijkt daar te makkelijk
aan voorbij te gaan. Er zijn vele voorbeelden in het land waaruit blijkt dat ook op kleine scholen goed
onderwijs gegeven kan worden.
Wij vragen u als toezichthouder de hele gang van zaken rond De Dentele kritisch door te nemen. Voor
De Dentele komt het te laat maar er kan lering getrokken worden hoe voortaan om te gaan in
soortgelijke gevallen.
Met vriendelijke groeten,
namens de fractie van LADA,

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris

