van: Andre Wiering
aan: xxx@atlascollege.nl
datum:
27 jan. 2017 17:51
onderwerp: Re: folder

Geachte heer xxx,
Wat het Atlascollege heeft gedaan gaat alle fatsoensnormen te buiten: een totaal
onschuldige jongen er bewust vals van beschuldigen een meisje aangerand te
hebben met als enig doel de jongen van school te kunnen sturen. Door die smerige
smaad/laster door uw collega's is de middelbare schooltijd van mijn zoon een hel
geweest, en hij heeft door de weigering les te geven een vol studiejaar verloren. Wij
als ouders zijn vele honderden uren kwijt geweest met het zoeken naar een andere
school. We hebben onze zoon zelfs enkele maanden naar een school in België
moeten brengen omdat hij anders thuis zat. Alle spanningen naar aanleiding van de
leugens van het Atlascollege hebben mijn leven en het leven van mijn vrouw met
enkele jaren verkort. Het Atlascollege heeft nooit enige spijt betuigd en ook nooit
maatregelen genomen tegen alle betrokken functionarissen. Op de website staat
slechts de casus beschreven. Volgens mij is de casus goed beschreven en goed
onderbouwd, en bovendien geanonimiseerd. Daar is niets strafbaars aan. Wat uw
school gedaan heeft, aan de andere kant, is natuurlijk wel strafbaar.
Als er ergens een fout in de casus staat, dan verneem ik dat graag van u, en dan zal
ik die fout in de beschrijving corrigeren. Ik kan ook fouten maken. Ik ben ook niet
volmaakt. Ik wil dan wel graag dat u mij wijst waar in de beschrijving een fout staat,
want anders weet ik ook niet wat ik moet corrigeren.
Ik ben niet gediend van de nieuwe dreigementen van het Atlascollege, dit maal in uw
bovenstaande e-mail. De smerige leugens en valse aantijgingen van het Atlascollege
(waaronder het van het begin tot het einde uit de duim gezogen aanrandingsverhaal
door twee van uw gewaardeerde medewerkers) dateren (naar uw zeggen) van voor
uw tijd, maar de betrokken collega's op het Atlascollege zijn niet eens ontslagen! Alle
toekomstige leerlingen krijgen met hen te maken, en wij willen ze slechts wijzen op
wat in het verleden gebeurd is.
Ik sta ten allen tijde open voor een gesprek, komende week of de week daarna of
wanneer u maar wilt.
Ik wens u veel succes met uw aangifte bij de politie, maar vertel er alstublieft wel
eerlijk bij dat de politie helemaal niets gedaan heeft met onze aangifte wegens
smaad/laster toen uw school aan alle andere scholen de leugens vertelde over mijn
zoontje waardoor hij nergens anders welkom was. Het schadebedrag wat wij geleden
hebben is nauwelijks in geld uit te drukken. De rechter heeft in het verleden
aangegeven dat een verloren studiejaar gewaardeerd moet worden op het salaris dat
men met het desbetreffende beroep (een student diergeneeskunde) verkregen wordt
op de top van de carriëre van de gemiddelde dierenarts. Wat is de waarde in geld
van een verziekte jeugd voor mijn zoontje? € 300.000,-? De directe kosten zijn
ongeveer € 20,000,- aan reiskosten en andere directe onkosten. En wat kost enkele
jaren van je leven wegens stress en zorgen omdat onze zoon thuis zat? Voor mij en
mijn vrouw samen € 300.000,-?

De website beperkt zich tot hetgeen overduidelijk is en bewezen kan worden met
documenten. De werkelijkheid is natuurlijk vele malen erger.
Mvg,
André Wiering

