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Aan de leerlingen van de Wolfert van Borselen scholengroep en hun ouders/verzorgers 
 
 
 
Rotterdam, 9 november 2020 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
Beste jongens en meisjes, 
 
Het komt niet vaak voor dat de gezamenlijke directie van onze scholengroep en de voorzitter 
van de Medezeggenschapsraad zich in een brief tot u richten. Er is dan ook een bijzondere 
aanleiding. 
 
Zoals u ongetwijfeld uit het nieuws heeft begrepen is op 16 oktober 2020 Samuel Paty 
vermoord, een docent van een middelbare school in de buurt van Parijs. De aanleiding voor 
deze moord was het gesprek op school over diversiteit, de verschillen van culturele 
achtergrond en religie en de manier waarop wij in de maatschappij daarover met elkaar 
spreken. Deze week zijn wij opgeschrikt door het bericht dat er ook op een Rotterdamse 
school een docent bedreigd is omdat hij onder andere aan de hand van satirische prenten 
het gesprek opende met leerlingen over de vrijheid van meningsuiting en de verschillen 
tussen culturen en religies.  
 
U heeft uw zoon of dochter aangemeld als leerling op een van onze Wolfert-scholen. Deze 
scholen werken met gezamenlijke missie. De scholen van “de Wolfert” bieden 
  

Kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor 
actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken 
ouders.  

 
In tijden van onrust is het belangrijk terug te kunnen vallen op een dergelijke kernboodschap 
en vast te houden aan de kerntaak van scholen. De maatschappij is voor veel van onze 
leerlingen nog een uitdaging met vele onbekende, beloftevolle, maar soms ook bedreigende 
gebeurtenissen. Internet lijkt een betrouwbare bron van informatie, maar is dat soms ook 
niet. Op het internet komen wij terecht in systemen die informatie sorteren en aanbieden op 
basis van onze eigen voorkeuren en waar je gemakkelijk je eigen waarheid bij elkaar kunt 
klikken.  
 
Het is de taak van het onderwijs om die “waarheden” te leren wegen en beoordelen, om 
leerlingen te leren samenwerken, te leren onderzoeken, om leerlingen te leren hoe zij hun 
verschillen kunnen overstijgen, en hoe zij van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen 
begrijpen en respecteren. Dat kan niet anders dan in het goede gesprek in de veilige 
omgeving van de school.  
 
Ook op de Wolfert-school van uw zoon of dochter kan een dergelijk gesprek in veiligheid 
gevoerd worden. Wij zullen dat altijd op gepaste wijze doen, met respect voor verschillende 
meningen en achtergronden en vooral met respect voor elkaar. In zo een gesprek zullen wij 
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leerlingen vragen open te staan voor het onbekende, ook als dat in eerste instantie vreemd, 
of zelfs bedreigend is, omdat juist in het onbekende wellicht een nieuw inzicht schuil gaat.  
 
De directie van de Wolfert van Borselen scholengroep heeft het grootst mogelijke vertrouwen 
in de professionaliteit en de kundigheid van ons docententeam en de overige medewerkers. 
Zij hebben onze steun in de aanpak en de inhoud van hun lessen en de gesprekken die zij 
binnen de school voeren. Mocht er onverhoopt een onbehaaglijk gevoel zijn bij een leerling 
of een ouder, dan staan wij open voor vragen en het gesprek. Want ook dergelijke zaken 
moeten worden opgelost in dialoog. 
 
Wij hopen van harte dat u ons daarin steunt en dat dit ook een van de redenen geweest is 
dat u voor onze school gekozen heeft en uw kind aan ons heeft toevertrouwd. Wij gaan er 
dus vanuit dat u onze visie en onze aanpak onderschrijft en werken met veel plezier verder 
aan goed onderwijs.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
R. Fens, rector/voorzitter centrale directie 
Ir. M. Ruitenberg, lid centrale directie 
Drs. M. van den Dool, directeur Wolfert Dalton 
Dr. M. Gilbert-Saez, directeur Rotterdam International Secondary School (WvB) 
Drs. W. Groen, directeur Wolfert Tweetalig 
A. Koot, MA, directeur Wolfert Lansing 
G. van Melick, directeur Wolfert College 
P. Wind, directeur Wolfert Lyceum 
Drs. M. van Gulik, voorzitter Medezeggenschapsraad 
 
 
 
 
 
 


