
 
Capelle aan den IJssel, 14 maart 2014 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Door middel van deze brief willen wij u informeren over een incident, dat heeft 
plaatsgevonden op woensdag 5 maart aan het einde van de middag. 
 
Op genoemde datum kreeg meester Henk Heespelink, op dat moment nog aan het werk in 
zijn klaslokaal in de hoofdvestiging, onverwacht bezoek van vier kinderen. Deze vier 
kinderen, waaronder twee leerlingen uit groep 6 van onze school, voelden zich bedreigd door 
een groep van ongeveer 12 jongens in de leeftijd van 10 – 14 jaar. Het groepje van vier 
voelde zich niet veilig om zelfstandig naar huis te gaan. 
Hij heeft op dat moment een gesprek gevoerd in het schoolgebouw met het groepje van vier 
kinderen. Zij wisten hem te vertellen, dat er ruzie was geweest en dat zij tot bij de deur van 
het schoolgebouw achterna waren gezeten. Meester Heespelink is vervolgens naar buiten 
gegaan om in gesprek te gaan met de groep jongens met de bedoeling het probleem op te 
lossen. Al spoedig bleek, dat enkele jongens niet in de stemming waren voor een gesprek. 
Meester Henk kreeg een hoeveelheid vervelende teksten te verwerken. Tijdens deze situatie 
heeft hij geprobeerd om de ‘woordvoerder’ van de groep mee te nemen voor een gesprek in 
de school. Doelstelling was nog steeds om het probleem op te lossen door middel van een 
redelijk gesprek tussen beide groepen. In de opwinding heeft hij één jongen vastgepakt om 
hem te bewegen mee te komen voor een gesprek. Die actie had hij moeten nalaten. Hij had 
zich moeten terugtrekken en de politie moeten bellen. 
Het incident heeft geleid tot een onderzoek door de politie en het afleggen van wederzijdse 
verklaringen. De directie van obs West heeft besloten om meester Henk Heespelink tijdens 
de periode van onderzoek niet in te zetten binnen zijn werk. Tevens was het voor hem 
noodzakelijk om tot rust te komen. Gedurende de periode van onderzoek heeft de politie aan 
de directie van de school nadrukkelijk verzocht om niet over dit incident te communiceren. 
Wij hebben aan dit verzoek uiteraard gehoor gegeven. 
 
De politie heeft ons vandaag laten weten, dat het onderzoek is voltooid. Na overleg tussen 
de betrokken partijen zijn excuses aangeboden. Meester Henk Heespelink betreurt vooral 
zijn actie om de jongen vast te pakken. Zijn bedoeling was goed, maar pakte in de opwinding 
van het moment verkeerd uit. 
Voor de politie en de directie van obs West is hiermee het incident afgesloten. 
 
De directie van obs West heeft gemeend alle ouders van de school over dit incident te 
moeten informeren. Dit besluit is overigens genomen in overleg met meester Henk 
Heespelink. Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben over het 
incident en de afloop hiervan. 
 
Meester Henk Heespelink zal met ingang van volgende week zijn werkzaamheden als leraar 
van groep 4B weer oppakken.  
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Als u nog vragen / opmerkingen heeft naar aanleiding van de inhoud van deze brief, dan 
kunt u uiteraard contact opnemen met een lid van de directie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de directie van obs West, 
 
Jan Noordam  
 
 


