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Gepest jongetje
zes weken thuis
Analyse

“BLIJVEN
PRATEN IS
SLEUTEL”
GIJS
HUITSING
SOCIOLOOG RIJKSUNIVERSITEIT
GRONINGEN

“Helaas komt
het wel vaker
voor dat school
en ouders in
een patstelling
geraken. De
ouders hebben geen vertrouwen meer in de school, en de
school vindt dat de ouders
onvoldoende luisteren. In dit
soort gevallen is het heel
belangrijk dat de school en
ouders met elkaar blijven praten. Geen contact zoeken of
alleen maar verwijten maken,
zorgt er vaak voor dat de situatie alleen maar verergert.
Zowel de school als de ouders
zullen zich moeten realiseren
dat alles draait om het belang
van het kind, en dat persoonlijke ergernissen hierbij van
ondergeschikt belang zijn.
Het is natuurlijk het beste als
de school en ouders al in contact zijn voordat er problemen zijn ontstaan. Wij zijn
nog op zoek naar scholen die
met ons antipestprogramma
KiVa, aanmelden kan via
www.kivaschool.nl.”

Kort nieuws

Dode in maïsveld
is Laurens Fritz
MILITAIR. Het

lichaam dat
woensdag in
een maïsveld
bij Herkenbosch werd gevonden, is inderdaad dat van de vermiste
militair Laurens Fritz. Dat
meldt het Openbaar ministerie. Een 47-jarige man zit
vast als verdachte in de zaak.
Hij wordt vandaag voorgeleid
aan de rechter-commissaris op
verdenking van moord. METRO

Pestslachtoffer (11) de dupe van conflict
tussen school en ouders Zaak zit op slot
Vanwege een conflict tussen een
Bossche basisschool en de ouders
van een 11-jarige leerling, zit
deze jongen al zes weken thuis.
Onderwijsinstanties, de Onderwijsinspectie, maatschappelijk
werk en zelfs de politie zijn er al
aan te pas gekomen, maar een
oplossing is ver te zoeken. De 11jarige jongen is het slachtoffer
van het gekrakeel van de volwassenen.
“Onze zoon wordt al meer dan
vier jaar gepest. De pesterijen
zijn de laatste jaren steeds erger
geworden en de laatste twee jaar
echte mishandelingen geworden”, vertelt Diana Peijnenburg.
Zij en haar man Arno hebben het
gevoel dat de school hen in de
kou laat staan. Dat terwijl ze zich
naar eigen zeggen jarenlang vrijwillig hebben ingezet voor de
school. Zij vinden dat de school
ervoor kiest verder te gaan met
de pesters in plaats van de slachtoffers.
Volgens basisschool De Haren
en Signum, een organisatie waar-

“De school kwam
ineens met het verhaal
dat onze zoon een
leerachterstand van
anderhalf jaar heeft en
dat hij daarom van
school en naar een
speciale school moet.”

“We hebben veel
scholen aangeboden,
maar de ouders
weigeren.”
SCHOOLDIRECTEUR

onder 25 scholen vallen, steekt
het verhaal wat anders in elkaar.
Zo zouden de ouders verschillende mogelijkheden om hun zoon
op een andere school te plaatsen,
hebben afgewezen. Signum-directeur Jan Timmers is terughoudend over de kwestie. “De verhouding is volledig verstoord”,
bevestigt Timmers. “We hebben
veel scholen aangeboden, maar
de ouders weigeren”, aldus
schoolhoofd Hanneke van de
Meerendonk. En ondertussen
begint de tijd te dringen. Niet
alleen omdat de situatie voor het
kind heel vervelend is, maar vooral ook omdat er een wettelijke
leerplicht is. “De school kwam
ineens met het verhaal dat onze
zoon een leerachterstand van
anderhalf jaar heeft en dat hij
daarom van school en naar een
speciale school moet”, vertelt
Arno. “Maar waarom heb ik daar
dan nooit iets over teruggezien
op zijn rapport? Hij is nooit blijven zitten.” Dat stempel maakt
het moeilijker om hun zoon op
een andere school in de buurt te
krijgen. De zaak zit muurvast.
KLAAS
BOOMSMA

Diana en Arno Peijnenburg zijn de wanhoop nabij.
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OM eist weer
12 jaar tegen
Sietske H.
Het Openbaar Ministerie (OM)
in Leeuwarden heeft in hoger
beroep gisteren opnieuw 12
jaar cel geëist tegen Sietske H.
uit het Friese Nij Beets wegens
één keer kinderdoodslag en
drie keer kindermoord. Het OM

stelde dat de zaak
van de babymoorden “bijzonder
onbevredigend en
teleurstellend” is
verlopen, omdat de waaromvraag nog steeds onvoldoende
is beantwoord. “Sietske H.
heeft door haar weigering mee
te werken aan een onderzoek
in het Pieter Baan Centrum ons
geen blik in haar persoonlijkheid gegund.” METRO

DRIE. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is gisteren druk geweest met drie
mogelijke explosieven, die in
Hoenderloo werden gevonden.
Een projectiel ging in de ochtend gedeeltelijk af en beschadigde de pui van een plaatselijke bank. In de bank werd later
een tweede verdacht pakketje
aangetroffen en in de auto
waarmee de verdachten waren
gevlucht, lag misschien een
spijkerbom. Gistermiddag was
het gevaar geweken, aldus de
politie. ANP
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