Artikel 38 vragen Trots Haarlem
Vragen nav het bericht nieuw lotingssysteem
https://haarlem105.nl/nieuwe-lotingregels-voortgezet-onderwijs-zevenvoorkeursscholen-en-binnen-een-regio/
1 - Kunnen de schoolbesturen in Haarlem een passend aanbod aan scholen bieden?
Is het antwoord daarop soms nee en vallen ze daarom terug op scholen buiten de
stad? Vraag is dus: waarom bieden de schoolbesturen geen passend aanbod? Is dat
niet hun opdracht
2 - Welke juridische plicht heeft de gemeente om Haarlemse kinderen een
schoolplaats te bieden binnen de gemeente? Of is daar afstand van gedaan? En als
daar afstand van gedaan is, mag dat?
3 - Er zijn niet altijd 7 scholen. Een kind met vmbo/havo advies heeft 4 opties,
waarvan 1 praktisch onhaalbaar is (Rudolf Steiner). Wat nu? Kiezen voor vmbo? Dat
is toch geen passend onderwijs.
4 - Zijn er garanties dat er hiermee geen kinderen gedwongen geplaatst zullen
worden? Of zelfs gedwongen buiten de gemeente geplaatst? (Beide kwamen vorig
jaar voor).
5 - Vanuit Haarlem Zuid-West is Driehuis niet bereikbaar voor een kind van 11 jaar (2
treinen of heel ver fietsen). Toch zal het Ichthus voor veel kinderen op de lijst
moeten staan. Wat vindt het college hiervan?
6 - Welke afspraken heeft de gemeente, danwel de schoolbesturen met Heemstede?
Voor deze kinderen zijn de noordelijke scholen onhaalbaar. Zij hebben niet 7 opties.
7 - Gaan de schoolbesturen door met het aanbieden van Haarlemse schoolplaatsen
aan Hoofddorpse (en Amsterdamse) kinderen? Ten nadele van kinderen uit
Haarlem/Heemstede
8 - Vind het college niet dat er nu trucjes uitgehaald worden bijv. door een havo
brugklas te bieden op vmbo scholen. Kinderen willen een school voor vast kiezen,
niet voor één jaar. Bovendien, welke garantie is er dat je daarna wel op een havo
school terecht kunt?

9 - Kinderen die gymnasium willen hebben best veel opties: namelijk 6. Als ze een
lijst van 7 moeten inleveren, moet er 1 buiten de stad zijn. Gaan de schoolbesturen
vervoer bieden of financieren? Of pakt het college dit op?
10- Vorig jaar is er een rapport geschreven over de zeer ongelukkige gang van zaken.
Gaan de schoolbesturen dit jaar wel goed en tijdig communiceren met ouders?
11 - In Amsterdam heb je nu garantie dat je op een school op je lijst een plek krijgt.
Komt die keiharde garantie er ook in Haarlem?

Met vriendelijke groet
Sander van den Raadt

