
 
Capelle aan den IJssel, 17 maart 2014 

 
PERSBERICHT: incident 5 maart 2014 
 
Afgelopen zaterdag 15 maart heeft het AD een artikel geplaatst met de tekst ‘Onderwijzer 
pakt pestkop bij de arm en wordt geschorst’.  
Dit bericht bevat voor een belangrijk deel onjuiste informatie. De leraar in kwestie is geen 
minuut geschorst en dit is ook niet overwogen. De journalist van het AD heeft dit gegeven 
tijdens een telefonisch contact met de directeur van obs West, de heer Jan Noordam, tot 
twee keer toe te horen gekregen. Toch heeft de journalist gemeend deze tekst te moeten 
gebruiken voor zijn publicatie.  
 
In werkelijkheid heeft de leraar verlof gekregen van de schoolleiding. Hij was door het 
incident waarbij hij opkwam voor vier door een groep pesters bedreigde kinderen behoorlijk 
aangedaan. De directie heeft dit besluit in overleg met de betrokken leraar genomen. 
 
De behandeling van het incident heeft de politie en het Openbaar Ministerie ongeveer 
anderhalve week gekost. Door de aangifte van de jongen die was vastgepakt door de leraar 
en overige verklaringen was niet duidelijk welke kant het op zou gaan in deze affaire. De 
politie heeft aan de directie van de school nadrukkelijk verzocht tijdens het onderzoek geen 
mededelingen te doen. Pas op vrijdag 14 maart kreeg de school het groene licht om hierover 
naar buiten te treden. De directie heeft nog dezelfde dag aan alle ouders en medewerkers 
van de school een brief gestuurd over het incident. 
 
Politie en het Openbaar Ministerie hebben aan de leraar voorgesteld om de zaak af te sluiten 
d.m.v. het schrijven van een excuusbrief aan de jongen in kwestie. Hiermee is voor het OM 
de zaak afgesloten. De directie van de school heeft hier geen enkele invloed op gehad.  
 
De directie van obs West ontraadt het personeel om kinderen vast te pakken. In de huidige 
maatschappij loopt een leraar in het onderwijs maar al te gemakkelijk aan tegen een 
berisping of zelfs een veroordeling wegens mishandeling. Tegelijkertijd vraagt ons huidige 
kabinet om daadkracht en elkaar aanspreken in vervelende situaties. De leraar heeft hieraan 
gehoor gegeven vanuit goede bedoelingen. Het heeft hem en de school echter in een enorm 
lastige positie gebracht.  
 
Het artikel in het AD heeft de school veel negatieve publiciteit opgeleverd. De directie van de 
school heeft in samenspraak met alle betrokken geprobeerd om uiterst integer te handelen. 
De leraar heeft in deze moeilijke tijd de volledige steun gehad om weer gewoon zijn werk te 
kunnen doen op onze school. Hij heeft hierbij voor 100% het vertrouwen van de directie en 
het schoolbestuur. Deze week zal hij zoals vorige week met hem is afgesproken, zijn 
werkzaamheden in de klas hervatten. 
Vermeld dient te worden, dat de directie van de school en de leraar actieve en positieve 
ondersteuning hebben ervaren van de wijkagent van ’s-Gravenland.  
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OPOCK, het bestuur van obs West, de directie van de school en de leraar betreuren de 
negatieve reacties op allerlei internet fora. Wij beseffen, dat de reacties vooral gebaseerd 
zijn op de foutieve informatie in het artikel van het AD. Aan de krant zal verzocht worden om 
een rectificatie te plaatsen. Als het AD hier niet toe overgaat, dan zullen bestuur en directie 
juridische stappen ondernemen. 
 
Obs West en dus ook de leraar willen deze affaire op korte termijn afsluiten. Onze passie is 
om goed onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen en daar willen wij onze energie graag 
insteken. 
 
Als u de behoefte heeft om te reageren of vragen te stellen, dan kunt u uiteraard contact met 
ons opnemen via het mailadres van onze school (admin-west@opock.nl).  
 
De betrokken leraar heeft de directie gevraagd om een korte verklaring te mogen toevoegen 
aan dit persbericht. Bijgevoegd vindt u zijn tekst. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de directie van obs West, 
 
Jan Noordam  
 
 

 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Ontstemd en met verbazing las ik in het AD een artikel over het incident van woensdag  
5 maart waarin dingen stonden die ver naast de waarheid stonden en een storm van 
verontwaardiging in Nederland ontketende. Daarbij kwam ik als een “held” naar voren en 
werd met name mijn directeur en het bestuur van obs West afgeschilderd als onbekwame 
bestuurders. 
Zo stond er dat ik 1.5 week geschorst ben geweest en dat mijn directeur en mijn bestuur 
niet voor 100% achter mij stonden.  
Niets is minder waar; alle besluiten die zijn genomen om deze vervelende geschiedenis tot 
een goed einde te brengen, zijn genomen in overleg met alle betrokkenen. 
Zo ben ik in overleg met mijn directeur een paar dagen thuis gebleven omdat ik behoorlijk 
aangeslagen was door dit incident. Afgelopen donderdag voelde ik me weer in staat om op 
school wat werk te verrichten. 
U begrijpt dat onze goede naam door dit artikel behoorlijk beschadigd is. 
Ik dank alle ouders die tot nu toe op allerlei manieren hun vertrouwen in mij hebben 
uitgesproken en hoop dat door deze brief ook het vertrouwen in mijn directeur en het 
bestuur van onze school weer heel gauw zullen terugkeren. 
Het 200% vertrouwen van Jan Noordam en van onze bestuursvoorzitter hebben mij een 
warm gevoel gegeven. 
 
Leraar obs West Capelle aan den IJssel 
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