DUIVENDRECHT – Een groep ouders van leerlingen verzet zich tegen de aangekondigde sluiting
van basisschool De Regenboog in Duivendrecht. Zij zijn bereid om naar de rechter te stappen.

Het hoofdbestuur van Amos (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) waar de christelijke
basisschool met daltononderwijs onder valt, heeft de ouders laten weten dat de school in
augustus wordt gesloten, omdat er te weinig leerlingen (88) zouden zijn. Een groep ouders
heeft een advocaat en onderwijsdeskundige in de hand genomen om hen bij te staan.
Onderwijsdeskundige Fatimazohra HaddjarHerfst is door de ouders gevraagd de zaak uit te
zoeken en te bemiddelen. Zij geeft aan dat Amos de ouders heeft laten weten dat het
Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur het besluit heeft genomen om de school te
sluiten. ,,Ik heb hier geen bewijzen van gezien. Een schoolbestuur kan het ministerie
verzoeken om een school te sluiten, maar moet hier dan wel heel grondige redenen voor
hebben.’’ Zij vermoedt dat er iets anders speelt. ,,Twee scholen van Amos, Frankendael in
Amsterdam-Oost en De Bonkelaar in Amsterdam-Noord staan onder curatele. Ik vermoed dat
Amos de relatief kleine school De Regenboog wil sluiten om vervolgens het geld dat vrijkomt
te gebruiken voor de Frankendael en De Bonkelaar.’’
HaddjarHerfst, heeft er goede hoop op dat De Regenboog blijft bestaan. ,,Het schoolbestuur
heeft de ouders van de leerlingen van De Regenboog duidelijk onderschat. Zij zullen zich tot
het uiterste verzetten om sluiting van de school te voorkomen.’’
Bij sluiten van de krant, dinsdagmiddag, was het bestuur van Amos niet in de gelegenheid te
reageren. Diemer Courant dinsdag, 20 februari 2007
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Wij hebben een heel goed Dalton Anglia schooltje gelegen in Duivendrecht, waarbij er geen
verschil is tussen kleur en leerniveau. De school is zowel goed voor zwakke als voor sterke
leerlingen en ook de middenmoot komt heel goed aan bod. De klasjes zijn niet groter dan
vijftien leerlingen en dat komt het onderwijs alleen maar ten goede. Nu heeft het
schoolbestuur plotseling besloten om de school over 5 maanden te sluiten. Ook zorg leerlingen krijgen bij ons op school een kans. De basis van het onderwijs is gericht op taal.
Vanaf groep 1 t/m groep 8 krijgen de kinderen Engelse les en vanaf groep 7 wordt Franse les
toegevoegd. De kinderen bereiken op hun niveau (dat wat zij aan kunnen) het hoogste niveau.
Zo'n unieke school MAG ABSOLUUT NIET SLUITEN!! De ouders hebben actie
ondernomen. Echt goed onderwijs is heeeeel uniek en bij ons is het er. Er is veel discussie
over het onderwijs, maar het is toch bezopen dat een hele goede school vanwege een aantal
te weinige leerlingen moet sluiten. HELP ons!

De drie pedagogische ankerpunten van het Dalton Onderwijs:

