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Helft leerlingen zwakke
Rotterdamse school is weg
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Kinderen spelen voor de deur van De Verbinding in Rotterdam. © Frank de Roo.

Wethouder Hugo de Jonge heeft voor zijn beurt gesproken door ouders aan te raden hun kinderen

van De Verbinding te halen, zegt schooldirecteur Abdulqadir Jarmohamed. Het leerlingenaantal

halveerde, maar het voorlopige inspectieoordeel steeg.

,,Wij zijn af van het predicaat zeer zwak," zegt

schooldirecteur Abdulqadir Jarmohamed. Hij

baseert dat op het voorlopige oordeel dat de

Onderwijsinspectie volgens hem achterliet bij

basisschool De Verbinding in Rotterdam.

Als de conclusie van het inspectierapport in

september hetzelfde klinkt, heeft wethouder

Hugo de Jonge voor zijn beurt gesproken, vindt

hij. ,,De wethouder heeft ouders bang gemaakt

door te doen alsof hij voorkennis heeft."

De Jonge verstuurde in juni een uitzonderlijke

brief waarin hij ouders opriep hun kinderen van De Verbinding te halen. Hij heeft geen vertrouwen in

de school, omdat het aantal leerlingen te laag is en het inspectieoordeel vorig jaar 'zeer zwak'. Het

nieuwe oordeel wilde hij niet afwachten.

De brief heeft grote gevolgen gehad. De school heeft nog maar 26 leerlingen over. ,,De andere 28

zijn vertrokken, onzeker gemaakt door de wethouder. Hij had het recht niet om zich te bemoeien

met mijn school."

De Jonge vindt zijn brief echter nog steeds gerechtvaardigd.Verscheidene ouders vertelden in het

AD Rotterdams Dagblad over nare ervaringen met De Verbinding. Het lukte volgens hen niet om

van school te wisselen, omdat andere scholen de kinderen met leerachterstanden niet wilden

opvangen. De gemeente helpt ouders van 22 kinderen nu bij het overstappen.

Jarmohamed is vastbesloten de school te laten voortbestaan. ,,De stichtingsnorm gaan we niet
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halen, dus ik stuur aan op een fusie. De school moet uitblinken in kwaliteit en financieel gezond

zijn."

Bang voor een deuk in het imago van de school is hij niet. ,,Er zit eerder een deuk in het imago van

de wethouder."
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