
Geachte heer Van Vugt, 
 
De afgelopen dagen was op social media veel te doen over de uitnodiging voor de diploma-
uitreiking vandaag op uw school. De feestelijkheden leken te worden overschaduwd door 
het verbod voor leerlingen om op deze avond een hoofddoek of ander hoofddeksel te 
dragen.  
 
Gelukkig bent u hiervan teruggekomen. Zoals uw algemeen directeur dhr. Van den Eijkel in 
het AD Rotterdam zegt: " (...) Wij zijn een school van verbinding, niet van uitsluiting."  
 
Toch komen we met deze brief nog een keer bij u hierop terug. De bewuste passage uit de 
uitnodiging komt rechtstreeks uit de huisregels voor uw leerlingen. Een dergelijk verbod kan 
binnen de regelgeving en het is dus uw goed recht om dat te doen.  
 
Maar we willen u vragen daar nog eens het gesprek met elkaar en met ouders over te 
voeren. De afgelopen dagen namen veel mensen met ons contact op. Omdat ze het verbod 
niet kunnen verteren. Omdat ze bewust hun kinderen niet naar uw school laten gaan en 
hopen dat er iets verandert. Omdat mensen bang zijn dat dit alleen maar tot segregatie leidt. 
Mede namens deze ouders doen wij aan u de oproep tot een hernieuwd gesprek.  
 
Uw school vormt "een normale afspiegeling van Nederland en de maatschappij waarin onze 
leerlingen leven, wonen en werken. Dagelijks gaan deze leerlingen met elkaar om en zitten 
naast elkaar in de klas. De diversiteit van achtergronden maakt de school rijk aan mensen en 
meningen." Zo staat op uw website onder het hoofdstuk identiteit, waar we verder lezen: " 
De kracht van de school zit hem niet in uniformeren en standaardiseren (dat wil zeggen van 
elke leerling een gemiddelde burger maken), maar in accepteren en omarmen (immers, 
tolereren is niets meer dan iets wat je niet wilt, toestaan mits je er geen last van hebt). "  
 
Die uitgangspunten zijn in onze ogen een uitstekend vertrekpunt voor een gesprek. Wij 
beseffen dat het makkelijk roepen is vanuit de politiek. U moet dagelijks ermee aan de slag. 
We willen daarom niet met lege handen hier staan. Waar mogelijk en gewenst willen we u 
helpen, bijvoorbeeld bij het contact leggen met de mensen die ons deze dagen benaderden, 
met een gesprek helpen organiseren of wat anderszins. Wij voelen ons betrokken bij de stad, 
geloven dat we met elkaar de samenleving maken en dat we altijd verder kunnen komen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Co Engberts, Pvda 
Nourdin el Ouali, Nida 
 
 

 


