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Nleuwbouw
spllftschool
DEN HAAG I De uitbreiding van de sjieke Annie M.G. Schmidtschool in
Zorgvtiet is inzet van eenhoogoptopend conftict tussen de school[ei'
ding en een groep ouders. Die laatste eist dat de school ziin klein-
sctràtige karàkter behoudt, maar bestuur en directie willen het aantal
teertingen juist verdubbelen. 'De sfeer is verziekt,' klagen ouders.
JULIA BROOS

askia Schenning, boven-
schoolse directeur -van de
Haagse Scholen - de koePel
waar de Annie M.G.
Schmidtschool onder valt -

is de jarenlange discussie inmiddels
beu. ,,Het besluit om de locatie aan

de Jacob de Graefflaan uit te brei-
den, is gevallen. Dat is definitief. We

zijn een programma van eisen aan
het opstellen met een werkgroep be-
staande uit directie, teamleden, ou-
ders en de buurt. Eind dit jaar
hopen we samen een architect te
kiezen."

In 2018 is het nieuwe gebouw
naar verwachting klaar. Het besluit-
vormingsproces is volgens Schen-
ning 'zeer zorgvuldig' verloPen.

,$lles is in overeenstemming ge-
gaan met de medezeggenschaPs-
raad. In deze mr zijn ook ouders
vertegenwoordigd." Aanvankelijk
was er ook bii de mr weerstand
tegen het plan, erkent ze. Er moest
mediation aan te pas komen om de
neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Maar uiteindelijk is er overeen-
stemming bereikt.

Schenning vindt het'erg jammer'
dat sommige ouders zich maar niet
bij de beslissing neer kunnen leg-
gen. ,,Er zijn aldjd mensen die het
ergens niet mee eens zijn. Dat mag
natuurlijk, maar de blijvende onrust

die er door de weerstand is, vind ik
jammer. Dat kan nooit in het belang
zijn van de kinderen, de leerkrach-
ten of van het onderwijs."

De negen protesterende ouders,
die naar eigen zeggen de overgrote
meerderheid van alle ouders achter
zich hebben, vinden het juist in het
belang van de kinderen dat de
school klein blijft. Ze wezen dat ver-
dubbeling van de school naar onge-
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Die bliivende
onrust kan nooit
in het betang ziin
van de kinderen
-Saskia Schenning

veer 480 leerlingen ten koste gaat
van de buitenspeelruimte en het'fa-
miliare karakerl

Bovendien is uitbreiding volgens
hen totaal overbodig, want zo veel
potentiële leerlingen zouden er he-
lemaal niet wonen in de buurt. Met
de nieuwbouw neemt de schoollei-
ding volgens deze ouders dus een

onnodig financieel risico. Zij vinden

renovatie van de school voldoende.
Uit een enquëte, die de ouders re-
cent hebben afgenomen, bleek dat
ruim 8O procent van de ouders het
met de actiegroep eens is. Ouders
van 190 leerlingen hadden de wa-
genlijst-ingevuld.

De schoolleiding heeft die uitslag
echter naast zich neergelegd. Ster-
ker nog, op de website van de school
distantieert de directie zich openlijk
'met klem' van de actie. Volgens
Schenning is de uitbreiding nu een-

maal nodig. ,,Er is een lange wacht-
lijst," verzekert ze. Ouders hoeven
niet bang te zijn dat de school met-
een overspoeld wordt met efira
leerlingen. ,,De bedoeling is de loca-
tie elk schooljaar met één groep uit
te breiden, waardoor in het school-
jaar 2O22-2023 uiteindelijk circa
480 leerlingen hier onderwijs zullen
volgen."

De schoolleiding wil na maanden
van strijd eindelijk een streep zetten
onder de discussie, maar de Protes-
terende ouders weigeren het biiltje
erbij neer te leggen. Binnenkort
gaan de partijen om tafel. ,,In dat
gesprek gaan we duideliik maken
daí we ons niet gehoord voelen,"
zegt Rob van Putten, die sPreekt na-
mens het groepje ouders, dat inmid-
dels de geuzennaam De bende van
t heeft gekregen. Wathem betreft is

het laatste woord nog niet r

zaakgezegd.

Drammerig
De strijdlustigheid van de gl

natieke ouders wekt ergerni
schoolleiding, maar ook b
mige ouders. De bende vaI
een stel'drammerige kinder
dat maar bliift doorzeuren
hun zin krijgen, zo wordt er

Tijdens informatiebijeenk
over de nieuwbouwPlanne:
tientallen ouders oP af
lopen de emoties geregeld lt
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I De huklige tocatie aan de Annie M.G. Schmidtschool aan de
Jacob de GraeffLaan. Er komt nieuwbouw die op termijnverdub-
beting van het aantal leerlingen mogetiik maakt.
FOTO REMCO ZWINKELS
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woord nog niet over de
d.

Erig
rtigheid van de groep fa-
lers welt ergernis bij de
ng, maar ook bij som-
rs. De bende van 9 zou
rmmerige kinderen, zijn,
rlijft doorzeuren tot ze
igen, zo wordt er gezegd.
nformatiebij eenkomsten
luwbouwplannen, waar
ouders op af komen,
ooties geregeld hoog op.

Huilbuien en dreigementen van ou-
ders zijn volgens betrokkenen geen
uitzonderingen. ,,De sfeer op school
is grimmig geworden,,, zegt een
moeder die anoniem wenst te blij_
ven. In de gesprekken op het school_
plein en op ouderborrels overheerst
vaak dat ene onderwerp. ,,Het gaat
altijd over de nieuwbouw en ofje er
vóór oftegen bent. Ikword er dood-
moe van."

Zelf is de moeder ook tegen de
nieuwbouw. ,,Ik ben er niet blij mee,
want we hadden bewust voor een
kleinschalige school gekozen. Maar

ik houd me bewust afzijdig van de
discussie. Het leidt af van waar het
werkelijk om gaat. En dat is goed
onderwijs geven."

Gedoe
Inmiddels is de moeder de situatie
z6 zat, da| ze overweegt haar kind
op een andere school in te schrij-
ven. ,,Niet alleen vanwege dit

gedoe, maar het speelt zeker mee."
Ze is niet de enige die serieus na-
denlt over een andere school. ,§s
de nieuwbouw doorgaat, weet ik
niet of mijn kinderen zich hier nog
thuis voelen. De school krijgt zo'n
ander karakter," zegt een vader. ,,Ik
merk ook twijfel bij andere ouders.
Straks krijg je leegloop, terwijl ze
juist hopen op méér leerlingen."


