
1 / 2 

 

 

 

 

Vrije schooldag tijdens het Suikerfeest ? 
 
In het Parool van woensdag 6 januari jl. verscheen het bericht dat de Amsterdamse 
schoolbesturen voor primair onderwijs wel iets voelen voor een vrije schooldag tijdens 
religieuze feesten, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest. Dat is een onjuiste weergave van 
wat er is gezegd en staat ook niet in de citaten. 
 
De berichtgeving is door verschillende media overgenomen en heeft veel reacties 
opgeleverd. Ook vanuit de politiek is gereageerd en zullen er Kamervragen gesteld 
worden over deze uitspraak van de Amsterdamse schoolbesturen. Dit zal ongetwijfeld 
een boeiende discussie worden, maar het is goed om te weten dat de uitspraak 
‘Amsterdamse schoolbesturen voelen wel iets voor een vrije schooldag tijdens het 
Suikerfeest’ komt van een journalist van het Parool en niet van de Amsterdamse 
schoolbesturen.  
 
Er is door de schoolbesturen gezegd dat als er vanuit de samenleving aandacht wordt 
gevraagd voor een onderwerp dat basisscholen aangaat, wij daar als schoolbesturen 
altijd over praten. Wij zijn publieke instellingen die vragen en verzoeken vanuit ouders 
en leerlingen niet uit te weg gaan. Of het nu gaat over Zwarte Piet, gezond eten of vrije 
dagen tijdens religieuze feesten. Wij zijn overigens benieuwd of er ook Kamervragen 
worden gesteld als schoolbesturen op voorhand zouden zeggen niet open te staan 
voor vragen vanuit de samenleving. 
 
Wij zullen als Amsterdamse schoolbesturen het onderwerp agenderen. Dat zegt 
overigens nog niks over de uitkomst, want er is nog nooit over dit onderwerp 
gesproken. Deze nuancering vond het Parool blijkbaar te saai en heeft alvast een 
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uitkomst bedacht. Zij legt daarmee uitspraken in de mond van de schoolbesturen die 
onjuist zijn. Dat vinden wij een storende fout en hebben dat gemeld aan het Parool.  
 
Amsterdamse schoolbesturen zijn gewend om deel te nemen aan het 
maatschappelijke debat en zijn ook niet bang om een standpunt in te nemen, maar 
doen dat graag met onze eigen tekst en willen geen woorden in de mond gelegd 
krijgen door een journalist die een debat versneld op gang wil brengen.  

 

 

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het BBO, Herbert de Bruijne. 
Mail: herbertdebruijne@ooada.nl  
Tel: 06-54242086 
 

mailto:herbertdebruijne@ooada.nl

