
 Je moet wat, in deze tijden. Ja, ook als school. Als school ben je namelijk in de eerste 

plaats onderdeel van de samenleving. Sterker nog: als school geef je vorm aan onze 

toekomstige samenleving, dus zou het ook mooi zijn als je een afspiegeling bent van 

diezelfde maatschappij waaraan je zo graag wilt bouwen. Bij ons is dat helaas niet het geval. 

Wij kunnen wel mooie verhalen houden over hoe prachtig het 

gebouw is, wat een fijn team van leerkrachten er elke dag weer 

klaar staat en hoe goed onze leerlingen op de CITO scoren. 

Maar daarmee ben je er nog niet. Klaarblijkelijk. De Avonturijn 

en de Catharinaschool hebben namelijk last van een hardnekkig 

probleem, waarbij al onze positieve punten in het niet vallen. 

We zijn allebei een zogenaamde ‘zwarte school’. Meer dan 90% 

van onze leerlingen heeft een allochtone achtergrond. Eerste, 

tweede of derde generatie, soms zelfs al de vierde - maar 

gekleurd zijn ze. Ja. Erg, hè? Nou ja. Zo erg vinden wij het zelf nu ook weer niet. Wij zien en 

maken geen verschil. 

 Het is vooral de buitenwacht die er een probleem van maakt. Ja, misschien zelfs u wel. 

Witte ouders vermijden opvallend vaak ons soort scholen, omdat ze denken dat ‘hun soort 

mensen’ daar niet thuishoort, daar minder presteert, of daar verkeerde dingen leert.

 Maar eerlijk is eerlijk: ook de binnenwacht begint te morren. U verwacht het misschien 

niet, maar er komen regelmatig Turkse, Egyptische, Tunesische, Marrokaanse en Surinaamse 

ouders, die hun zorg uitspreken. Dat ze vinden dat hun kinderen moeten opgroeien in een 

omgeving die meer lijkt op de maatschappij waar ze straks ook in terecht komen. Zij willen 

heel graag dat hun kinderen integreren. 

En wij? Wij kunnen ze alleen maar groot gelijk geven. Immers: elk 

kind heeft recht op integratie: geel, zwart, wit, bruin, rood, speels, 

sportief, creatief, lief of bovengemiddeld intelligent. Ze moeten 

het straks samen doen, dus ook samen opgroeien. Samen leren, 

van elkaar. Met elkaar. Kortom: wij, onze kinderen én de ouders 

van onze kinderen, willen méér leerlingen. En vooral: meer 

diversiteit onder leerlingen. Maar ja. Zwarte scholen trekken geen 

witte kinderen aan. Blijkt. Dus dachten we: dan worden we toch 

gewoon een witte school? Simpel? Binnen één dag? Als bij toverslag? Mocht u in de buurt 

wonen van de Avonturijn of de Catharinaschool, hou dan morgen de deurbel in de gaten. 

Dan ziet u meteen hoe we dat gedaan hebben. Oh, en als u er toch in de buurt woont:  

‘s Ochtends om 09.00 uur houdt de directeur een praatje, op het schoolplein. Geen tijd? Kan. 

Dan leest u er straks wel over. In de krant.

www.meerwittekinderenopdecatharinaschool.nl www.meerwittekinderenopdeavonturijn.nl

Toen we deze actie
aankondigden, 

trokken de ouders
van onze leerlingen 

wit weg.
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