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Geachte	  raadsleden,	  
	  
Laat	  ik	  ermee	  beginnen	  om	  ons	  enthousiasme	  uit	  te	  spreken	  dat	  dit	  initiatiefvoorstel	  vandaag	  bij	  
u	  besproken	  wordt.	  We	  zijn	  verheugd	  dat	  ook	  de	  wethouder	  er	  al	  positief	  op	  heeft	  gereageerd.	  
Eindelijk	  is	  er	  beweging	  gekomen	  in	  de	  situatie	  waar	  Amsterdamse	  hoogbegaafde	  kinderen	  
dagelijks	  mee	  te	  maken	  hebben,	  namelijk	  dat	  er	  voor	  hen	  in	  deze	  mooie	  stad	  helaas	  nog	  steeds	  
geen	  voltijds	  passend	  onderwijs	  wordt	  aangeboden.	  
	  
De	  harde	  realiteit	  is	  dat	  het	  reguliere	  onderwijs,	  zelfs	  aangevuld	  met	  initiatieven	  als	  de	  Day	  a	  
Week	  School,	  niet	  kan	  bieden	  wat	  hoogbegaafde	  kinderen	  nodig	  hebben.	  
	  
Ouders	  van	  hoogbegaafde	  kinderen	  ervaren	  dag	  in	  dag	  uit	  hoe	  het	  is	  als	  hun	  kinderen	  zich	  niet	  
lekker	  voelen,	  omdat	  het	  op	  school	  niet	  goed	  gaat.	  Bij	  heel	  wat	  kinderen	  pakt	  dat	  dramatisch	  uit.	  
Onderpresteren.	  Gepest	  worden.	  Depressiviteit.	  Af	  en	  toe	  helaas	  zelfs	  nog	  erger.	  En	  dat	  dus	  voor	  
kinderen	  die	  soms	  nog	  geen	  zes	  jaar	  oud	  zijn.	  
	  
Het	  huidige	  schoolsysteem	  zorgt	  ervoor	  dat	  deze	  talentjes,	  die	  ons	  later	  misschien	  zoveel	  moois	  
kunnen	  teruggeven,	  stap	  voor	  stap	  verder	  afhaken.	  School	  is	  voor	  hen	  vaak	  saai,	  en	  stom.	  Een	  
plek	  waar	  ze	  al	  hun	  leergierigheid	  juist	  verliezen.	  Dat	  is	  telkens	  weer	  een	  individueel	  drama,	  
maar	  ook	  voor	  de	  maatschappij	  zo’n	  gemiste	  kans!	  
	  
Tegelijkertijd	  hebben	  wij,	  ouders	  van	  hb020,	  ook	  een	  andere	  ervaring	  beleefd	  met	  onze	  
kinderen.	  Want	  zij	  hebben	  het	  getroffen	  om	  naar	  een	  Leonardoschool	  te	  kunnen	  gaan,	  waar	  ze	  
dagelijks	  op	  hun	  niveau	  les	  krijgen.	  Ze	  zitten	  in	  een	  klas	  vol	  met	  vergelijkbare	  slimmerikjes,	  die	  
hun	  grapjes	  wel	  kunnen	  waarderen	  en	  waar	  een	  enorm	  saamhorigheidsgevoel	  heerst.	  Dat	  is	  ook	  
voor	  hun	  sociale	  ontwikkeling	  heel	  goed.	  Wij	  hebben	  gezien	  welk	  effect	  voltijds	  passend	  
onderwijs	  op	  onze	  kinderen	  heeft	  gehad.	  Veel	  ouders	  zijn	  vooral	  blij	  dat	  ze	  gewoon	  weer	  een	  
gelukkig	  kind	  terug	  hebben.	  
	  
En	  wij	  gunnen	  de	  1500	  tot	  2000	  hoogbegaafde	  kinderen	  in	  het	  Amsterdamse	  basisonderwijs	  ook	  
een	  gelukkige	  tijd	  op	  school.	  Het	  is	  eigenlijk	  te	  gek	  voor	  woorden	  dat	  onze	  kinderen	  dagelijks	  
helemaal	  naar	  Badhoevedorp	  of	  Huizen	  moeten.	  Veel	  gezinnen	  nemen	  de	  hoge	  reiskosten	  voor	  
lief,	  sommigen	  verhuizen,	  veranderen	  van	  baan	  of	  stoppen	  zelfs	  met	  werken.	  Zo	  belangrijk	  is	  het	  
geluk	  van	  hun	  kinderen,	  en	  het	  krijgen	  van	  onderwijs	  dat	  zij	  nodig	  hebben.	  
	  
Je	  school	  moet	  natuurlijk	  gewoon	  op	  loop-‐	  of	  fietsafstand	  zijn.	  In	  Amsterdam	  moet	  daarom	  
volgens	  ons	  minimaal	  in	  elk	  stadsdeel	  een	  school	  komen	  waar	  deze	  kinderen	  terecht	  kunnen.	  
Dat	  mag	  van	  ons	  een	  Leonardoschool	  zijn,	  maar	  ook	  Kwadraatonderwijs	  vinden	  wij	  prima.	  Als	  
het	  maar	  voltijds	  is	  en	  toegespitst	  op	  de	  problemen	  waar	  hoogbegaafde	  leerlingen	  tegenaan	  
lopen.	  
	  
Nogmaals,	  Amsterdam	  is	  in	  beweging	  gekomen.	  Wij	  zijn	  heel	  blij	  dat	  AMOS	  onlangs	  bekend	  
maakte	  dat	  het	  zich	  als	  eerste	  Amsterdamse	  schoolbestuur	  voorbereidt	  om	  één	  of	  meerdere	  
Leonardoscholen	  te	  starten.	  We	  hopen	  van	  harte	  dat	  AMOS	  haar	  voornemens	  ook	  echt	  vertaalt	  
in	  concrete	  stappen.	  En	  dat	  spoedig	  andere	  schoolbesturen	  zullen	  volgen.	  Want	  wie	  goed	  kan	  
rekenen,	  zal	  al	  snel	  concluderen	  dat	  er	  in	  Amsterdam	  met	  gemak	  10,	  20	  of	  zelfs	  50	  klassen	  met	  
deze	  kids	  gevuld	  kunnen	  worden.	  
	  
Afsluitend	  wensen	  wij	  u,	  raadsleden,	  het	  college,	  en	  de	  Amsterdamse	  schoolbesturen	  veel	  
wijsheid	  toe	  in	  het	  aanpakken	  van	  dit	  probleem.	  
	  
U	  zult	  begrijpen	  dat	  wij,	  ouders	  van	  hb020,	  u	  daarbij	  van	  harte	  onze	  hulp	  aanbieden.	  
	  
Dank	  u	  wel.	  


