
 
 
 
 
 
 
 
Openbaar Onderwijs toegankelijk voor iedereen 
 
Reactie van Stichting Openbaar onderwijs aan de Amstel op het nieuwsbericht over de 
vermeende discriminatie op basisschool De Notenkraker bij het aannemen van nieuwe 
leerlingen. 
 
Het bestuur van Openbaar Onderwijs aan de Amstel, waar De Notenkraker onderdeel van 
uitmaakt, betreurt dat door een misverstand bij een ouder de indruk is ontstaan dat er 
sprake zou zijn van discriminatie bij het aannemen van nieuwe leerlingen.  
Het bestuur begrijpt volledig dat de betreffende moeder ontzettend geschrokken is van het 
idee dat haar kinderen vanwege hun Marokkaanse achtergrond niet welkom zouden zijn op 
de school. Bestuurder Marilene Streefland; “Op een openbare school kan geen sprake 
zijn van uitsluiting. Dat past niet bij het onderwijs waar wij als scholengroep voor staan.  
Ons onderwijs moet juist toegankelijk zijn voor iedereen. Om die reden nemen we ook deel 
aan het stedelijk toelatingsbeleid dat gelijke plaatsingskansen voor alle kinderen garandeert.  
Wij vinden het heel erg dat dit is gebeurd en zoveel impact heeft gehad op deze moeder. 
Samen met de school zullen we op grond van een feitenrelaas precies vaststellen hoe dit 
heeft kunnen gebeuren om herhaling in de toekomst te voorkomen.  
 
Schooldirecteur Antoinette van Zalinge: “Het is nooit onze bedoeling geweest deze ouder de 
indruk te geven dat haar kinderen niet welkom zijn bij ons op school. Op onze school is 
iedereen welkom. We hebben leerlingen van 24 verschillende nationaliteiten. Maar ik heb 
tot mijn spijt moeten vaststellen dat we in dit geval niet goed hebben gehandeld.  
We hebben ons niet gehouden aan de vaste procedure die intern is afgesproken over de 
beoordeling van een zij-instroom verzoek. Een procedure die overigens voor iedereen 
zichtbaar beschreven staat op de website van onze school. Hierdoor is een heel vervelend 
misverstand ontstaan waarvoor ik mijn oprechte excuses heb gemaakt aan de betreffende 
moeder. Ik heb haar daarnaast uitgenodigd voor een gesprek”. 
 
Naar aanleiding van het voorval op De Notenkraker heeft Openbaar Onderwijs aan de 
Amstel besloten de protocollen voor de aanmelding van zij-instromers op al haar scholen 
nog eens tegen het licht te houden om herhaling te voorkomen. 
 
 

Noot voor de redactie: 
Openbaar Onderwijs aan de Amstel is een schoolbestuur voor primair onderwijs met 22 
scholen en meer dan 7.500 leerlingen in Amsterdam Zuid en Centrum.  
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