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2010-2012
Geachte heer xxx,
Eventuele schriftelijke reactie van het Atlascollege op de beschreven casus uit 20102012
Eerder heb ik al aan u geschreven dat ik zeer geïnteresseerd ben in eventuele
feitelijke onjuistheden in de beschrijving van de casus zoals ik die heb doorgegeven
aan het Comité Schoolkeuze Hoorn en zoals we die hebben laten beoordelen door
een jurist. Eventuele fouten zullen we uiteraard herstellen. Gister maakte één van de
leden van het Comité Schoolkeuze Hoorn naar mij de opmerking dat we natuurlijk
ook open blijven staan voor een eventuele schriftelijke reactie van het Atlascollege
op de casus. De mogelijkheid voor het geven van een schriftelijke reactie door het
Atlascollege staat al prominent op de website www.schoolkeuzehoorn.nl , maar bij
deze mail wil ik u nogmaals specifiek op deze mogelijkheid wijzen. De casus staat
sinds juni 2016 beschreven, en tot nu toe heeft het Atlascollege nog geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid voor een schriftelijke reactie, die we direct en
prominent onder de beschreven casus "Mark" uit 2010-2012 zullen plaatsen.
De website is hulpmiddel voor het maken van een juiste keuze
De website www.schoolkeuzehoorn.nl blijft de komende jaren een middel om ouders
van toekomstige leerlingen te helpen in het maken van een verantwoorde keuze
tussen de verschillende scholen in Hoorn. Door de website zullen er zeker ook een
aantal of veel ouders bij zijn die hun kinderen juist naar het Atlascollege willen
sturen, en dan bij voorkeur naar het Copernicus. De website hoopt dus meer een
juiste keuze te bevorderen en niet in alle gevallen een andere keuze.
Uw eigen keuze: oplossingsgericht handelen of onderdeel worden van de problemen
op het Atlascollege
U heeft op de openbare weg tegen mij verteld dat u zich maandag gaat beraden over
een eventuele reactie van het Atlascollege. Natuurlijk bent u vrij om zelf te bepalen
of, en zo ja welke, reactie het Atlascollege gaat geven. Wel lijkt het mij verstandig
(voor het Atlascollege) om oplossingsgericht te werk te gaan. We gaan namelijk de
komende jaren proberen de bekendheid van ons Comité te vergroten via radio,
televisie, dagbladen en social media. U weet zelf wat het effect kan zijn als de
handelswijze van een organisatie in het licht gezet wordt, en de organisatie neemt
geen oplossingsgerichte maatregelen maar beperkt zich tot een aanval op de
boodschapper. Dit is tot nu toe uw tactiek geweest, door valse meldingen te doen
richting de politie en zelfs richting de burgemeester (van het zogenaamd verstoren
van de openbare orde terwijl we gewoon vreedzaam folders staan uit te delen op de
openbare weg en niemand tot last zijn). U heeft zelf aangegeven dat inmiddels de
samenstelling van het (door- en door corrupte) College van Bestuur van het
Atlascollege uit de periode 2010-2012 gewijzigd is. Dit biedt natuurlijk een
uitstekende kans voor het nieuwe College van Bestuur van het Atlascollege om het
roer ook daadwerkelijk om te gooien. Indien u besluit het roer niet om te gooien, dan

is dat uw beslissing, maar u wordt daarmee uiteraard wel meteen onderdeel van het
probleem op het Atlascollege, waarna de enige mogelijkheid voor een ander beleid
op het Atlascollege is gelegen in een andere samenstelling van het College van
Bestuur van het Atlascollege. De keuze is aan het College van Bestuur van het
Atlascollege en de (tot nu toe totaal inactieve) Raad van Toezicht op het
Atlascollege.
Beschikbaarheid voor gesprek
Uiteraard blijven mijn zoon en ik te allen tijde gewoon beschikbaar voor een goed
gesprek met u. We zijn de meeste avonden en weekenden wel beschikbaar Ik hoop
dat u kunt begrijpen dat we als ouders geen trek hebben in een nieuw gesprek met
de drie hoofdrolspelers in de casus Mark. Zij zijn met hun eventuele excuses voor de
verziekte middelbare schoolperiode van mijn zoon véél en véél te laat. Mijn zoon
heeft van dit trio (en van het toenmalige College van Bestuur van het Atlascollege)
levenslang gekregen, een levenslang trauma, een jaar studievertraging, en ons als
ouders heeft het zeker een paar jaar van onze levensverwachtingen gekost.
Onderwijsassistent de heer xxx en Conciërge xxx zouden promotie moeten krijgen
Op straat kwam bij het folderen ook de heer xxx aangelopen. Hij heeft met Mark nog
wat oude positieve herinneringen opgehaald. Conciërge xxx en Onderwijsassistent
de heer xxx zijn beide uitstekende onderwijskrachten waar we als ouders zéér goede
ervaringen mee hebben. Zij zijn degenen die eerlijk getuigenis afgelegd hebben
tegen de politie, ondanks grote druk vanuit hun leiding. Zij zijn de twee personen die
indertijd een spreekverbod opgelegd gekregen hebben van de heer xxx (tegelijkertijd
met een algeheel schoolverbod voor mij en mijn vrouw) toen de afschuwelijke
waarheid over de volledig (door mevrouw xxx met backup van de heer xxx) uit de
duim gezogen aanranding naar buiten dreigde te komen. Conciërge xxx en de heer
xxx hebben er toen voor gekozen om eerlijk te vertellen wat er werkelijk gebeurd
was. Het zou een goede zet zijn van het Atlascollege om beide klokkenluiders in het
zonnetje te zetten en ze (bijvoorbeeld) te benoemen tot Directeur en adjunctdirecteur, met een stevige jaarlijkse bonus/toelage. Zij zouden, zeker wat betreft
mentaliteit, 1.000 maal beter zijn dan de huidige liegende, bedriegende en
chanterende bezetting op het Copernicus. Dit harteloze trio hoort uiteraard helemaal
niet thuis in het onderwijs, behoort geen enkel contact te mogen hebben met
leerlingen, en we zullen uiteraard volgen waar ze naar toe gaan.
Mvg,
André Wiering

