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Geachte heer Theunisz,

Ik richt mij bij het beantwoorden van uw brief van 22 juni tot u in de veronderstelling dat u deze
brief doorstuurt naar de families Dekker en Mol. Als dat een onjuiste veronderstelling is, wilt u mij
dat dan s.v.p. laten weten? In het onderstaande beantwoord ik puntsgewijs uw klachten zoals
vermeld in de brief van 22 juni jl.

1. Te lang geen of onduidelijke communicatie
Een door de rijksoverheid bekostigde school mag geen middelen doorsluizen naar particuliere
instellingen met het doel de ingeschreven leerlingen elders te laten opvangen. Op deze regel
zijn uitzonderingen mogelijk, maar deze zijn gebonden aan strikte voorwaarden. Voor het
overmaken van overheidsgeld naar een particulier initiatief zoals Megakids hanteert de inspectie
strikte criteria. Het heeft de Gunningschool de afgelopen periode veel tijd gekost om alle
informatie te verzamelen die de inspectie wenst te zien als onderbouwing voor de gehanteerde
criteria. U bent enkele maanden geleden op de hoogte gesteld van het feit dat de school
hiermee bezig is. Op dit moment is het zover dat de Gunningschool conform de criteria van de
inspectie kan overgaan tot het overmaken van een nog nader vast te stellen bedrag aan
Megakids. Het is betreurenswaardig dat dit allemaal erg lang geduurd heeft, maar ik vraag uw
begrip voor het feit dat de regelgeving op dit punt complex en tamelijk onbekend is. Het kost de
directeur van de Gunningschool onevenredig veel tijd om dit goed uit te zoeken en de zaken
met Megakids zodanig te regelen dat ook onze accountant er mee kan instemmen. Deze week
heeft een bespreking plaatsgevonden met Megakids en naar verwachting zal een bijdrage voor
het schooljaar 11/12 inmiddels geregeld zijn.

2. Weinig of geen ondersteuning in relatie tot budget
Uw stelling dat er weinig of geen ondersteuning is geweest voor de in uw brief genoemde
leerlingen in relatie tot de middelen die de school van de rijksoverheid ontvangt, wordt door u
verder niet onderbouwd. De begrippen 'fors budget' en 'weinig tot geen ondersteuning' zijn
nogal ruim geformuleerd. Een school maakt per schooljaar een formatieplan, gebaseerd op het
verwachte aantal leerlingen voor dat schooljaar.
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Daartoe worden verplichtingen aangegaan met docenten. Deze verplichtingen moeten worden
nagekomen, ook als het leerlingenaantal per klas daalt om welke reden dan ook. Het is niet zo
dat een docent beschikbaar komt voor andere werkzaamheden als in een klas een kind komt
thuis te zitten. Werkzaamheden ten behoeve van leerlingen die niet naar school (kunnen)
komen, moeten dan ook uit aanvullende bekostiging betaald worden. De term 'fors budget' is
daarop niet van toepassing.

3. Benutten bestaande mogelijkheden
Voor de vier in uw brief genoemde leerlingen zal voor het schooljaar 2012/2013 bij aanvang van
het schooljaar geregeld zijn hoe zij onderwijs zullen ontvangen. Het streven is om de leerlingen
onderwijs te geven op de Gunningschool, tenzij het echt niet anders kan. In dat geval wordt een
beroep gedaan op Megakids en zal een bescheiden gedeelte van de bekostiging die de school
per leerling ontvangt, worden overgemaakt naar Megakids. De directeur van de Gunningschool
spant zich in om deze zaken nog vóór de zomervakantie geregeld te hebben.

In de hoop dat ik hiermee uw klachten heb behandeld en dat ik tegemoet gekomen ben aan uw
gerechtvaardigde wens om ook voor leerlingen met zware problematiek een vorm van
opvang/onderwijs te regelen, teken ik,

Sophie de Boer
College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep
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