Hoorn * Wie de open dagen van het
Copernicus of Oscar Romero bezocht, stuitte afgelopen week steevast op twee volhardende flyeraars.
Ze deelden folders uit om 'objectieve
informatie te verschaffen' voor een
juiste schoolkeuze. Het Atlas College spreekt liever van een hetze.
„Wij waarschuwen scholieren en
hun ouders om te voorkomen dat
hen hetzelfde overkomt als ons is gebeurd", zegt André Wiering over de
fanatieke en opvallende actie. Hij
deelt de folders uit met zijn zoon
Mark, die als scholier van het Copernicus in een slepend conflict terechtkwam met scholengemeenschap Atlas College. „We hebben een keurige,
neutrale folder", stelt André. Op de
folder prijkt inderdaad een objectieve tekst, meteen link naar een website. Wie de website opent, stuit echter
op alle details van het conflict tussen
school en leerling.
Dat stuit Hans Verschoor, voorzitter
van het college van bestuur van het
Atlas College, flink tegen de borst.
„Dit is een hetze tegen ons. Ik ga in
de media niet in op individuele gevallen, maar wij zijn hier natuurlijk
niet blij mee." Vandaar dat de school
donderdag besloot om de politie in
te schakelen, toen vader en zoon folders uitdeelden nabij het Copernicus tijdens de open dagen. Die kwam
en greep in. „Deze twee mensen verstoorden de openbare orde", aldus
een politiewoordvoerder over het
optreden van de agenten. Hoe ze dat
precies deden, daar kan de politie
geen details over geven. „De agent
heeft het zo beoordeeld." En dus
moesten de twee wegwezen, tot
boosheid van André. „Je mag volgens de APV van Hoorn gewoon folderen op de openbare weg", stelt hij.
Maar niet op de manier waarop zij
dat deden, countert Verschoor. „Op
de folder die zij donderdag uitdeel-

André Wiering en zijn zoon Mark flyerden er gisteravond weer op los nabij het Oscar Romero. Het Atlas College is niet blij met de twee.
den, stonden termen als 'chantage',
'sharia' en allerlei andere opruiende
teksten over de school en het bestuur."
Vrijdagavond en zaterdagochtend
werden André en Mark niet weggestuurd bij de school. De tekst op de

folder is neutraal gemaakt, maar de
harde boodschap is via de website
waarnaar wordt verwezen, alsnog te
lezen. Verschoor is niet van plan juridische stappen te ondernemen. „Dat
zou ik kunnen doen, maar daarmee
krijgt deze zaak te veel aandacht."

André, woonachtig in Zwaagdijk, is
op zijn beurt niet van plan om snel te
stoppen met de flyer-acties. „Ik ga
hier de komende jaren mee door. Tijdens open dagen van middelbare
scholen in Hoorn geven wij op onze
manier zo goed mogelijk voorlich-
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ting." Gisteravond stonden André
en Mark nabij het Oscar Romero, nota bene een school van het Tabor College. Het gaat de Wierings om de
boodschap richting de twijfelende
ouders en kinderen. „We hebben al
vele honderden folders uitgedeeld."

