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BARNEVELD Enkele weken geleden trad een initiatiefgroep van docenten naar buiten met
het bericht voor de start van een humanistische school voor voortgezet onderwijs in de
gemeente. Inmiddels zijn verschillende scholen in Barneveld en omgeving bezocht met
posters en flyers.
Bijzonder was dat niet alleen enthousiaste hoofden van openbare basisscholen het initiatief voor
een humanistische VO school voor havo en vwo hebben omarmd. Ook leidinggevenden van
enkele christelijke basisscholen hebben flyers aan hun leerlingen van groep 7 meegegeven.
Inmiddels is de Facebook pagina "Het Barnevelds" door vele belangstellenden bezocht. De
initiatiefgroep hoopt dat alle publiciteit de ouders en verzorgers van openbare én christelijke
basisscholen zal bereiken want zij denkt dat het aan hen is om de keuze voor vervolgonderwijs te
maken.
Informatie-avond
Aan de basis van de nieuwe school staan betrokken docenten die hun sporen in het voortgezet
onderwijs al hebben verdiend. Zij hebben de informatie-avond op 8 mei voorbereid waar een
aantal sprekers uitleg zal geven over de visie van de nieuwe school. De verder te nemen stappen
voor het realiseren van "het Barnevelds" zullen eveneens worden toegelicht. Het programma voor
deze avond zal van 20:00 tot ongeveer 20:45 uur duren. Voor wie wil, is er hierna natuurlijk
gelegenheid tot het stellen van vragen en kan er worden nagepraat met de betrokkenen.
Hoewel de avond staat gepland op de eerste schooldag na de meivakantie, vertrouwt de
initiatiefgroep toch op grote belangstelling van het beoogde publiek. Zij geeft hierbij graag de
wijze woorden van een van de gemotiveerde ouders mee. "Niet denken dat anderen de avond
wel bezoeken. Vooral niet denken dat het beter is om af te wachten totdat de perfecte school er
staat, want deze bestaat niet. Laat de kans voor ander voortgezet onderwijs niet wéér aan
Barneveld voorbij gaan".

