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Politiek trekt aan geheim
onderzoeksrapport Roobol
TIM FIERANT

.elsje.nl

Het vertrek van de in opspraak ge-
raakte Galama, vrijdag, volgde op
onderzoek naar de onrust bij de
stichting die op zeventien locaties
openbaar onderwijs aanbiedt.

De onrust ontstond begin decem-
ber met het gedwongen vertrek van
Germ de Vries, geliefd directeur van
de Dokkumer Burgerschool.

Die botste met Galama over het
hoogbegaafdenonderwijs op die
school, dat zij wilde afbouwen. De
ouders kwamen daarop massaal in
opstand.

Het lijkt erop dat die onrust nog
wel even voortduurt. Het besluit van
de Raad van Toezicht het onder-
zoeksrapport geheim te houden,

BUITENPOST Het lijkt er niet op dat
met het vertrek van Trees Galama
bij Roobol de rust terugkeert. Het
geheimhouden van een onder-
zoeksrapport wekt woede.

stuit op weerstand van zowel ouders
als raadsleden in Dongeradeel.

De fracties van VVD en Dongera-
deel Sociaal willen morgenavond
een spoeddebat. VVD-leider Anton
van der Aar noemt het absurd dat de
gemeenteraad de onderzoeksresul-
taten niet krijgt, terwijl wethouder
Pytsje de Graaf eerder beloofde de
raad op de hoogte te houden.

,,Nee, ik ben er niet gerust op.
Maar dat ben ik vanaf het begin al
niet. Ik wil graag weten wat er in het
rapport staat over het functioneren
van de Raad van Toezicht. Hoe heeft
die gehandeld?’’

Van der Aar wil graag dat De Graaf
de onderzoeksresultaten bij Roobol
gaat ophalen. ,,Hoe ze dat gaat doen,
moet ze zelf weten. Ze zou het kun-
nen opeisen, desnoods via een wob-
verzoek.’’

Dat vicevoorzitter Chantal Bosch
van de Raad van Toezicht al heeft la-
ten weten dat genomen beslissin-
gen, net als het strategisch beleid,

‘Zo wordt er niks
afgesloten.
Het blijft nu
dooretteren’

overeind blijven, noemt Van der Aar
verontrustend.

Volgens hem zijn er nog genoeg
open eindjes, zoals de onrechtmati-
ge benoeming van de Raad van Toe-
zicht en de positie van directeur
Germ de Vries.

Namens de ouders laat Gerard Vis-
ser weten: ,,Onze strijd gaat door tot
het rapport openbaar is.’’ Visser ver-
moedt dat Galama bij haar vertrek

bedongen heeft dat het stuk geheim
zou blijven, om haar niet verder te
beschadigen. ,,Het belang van één ie-
mand weegt nu zwaarder dan het be-
lang van iedereen binnen Roobol.’’

Jouke Douwe de Vries van Donge-
radeel Sociaal: ,,Er is te veel gebeurd
om het rapport nu nog geheim te
kunnen houden.’’

Hij vindt dat Galama eerder had
moeten vertrekken.

De Vries vindt dat ouders recht
hebben te weten wat er uit het on-
derzoek is gekomen. ,,Juist ook om
verder te kunnen. Dit onderzoek, en
het mediation-traject dat erbij hoor-
de, was bedoeld om de rust terug te
laten keren.’’ Visser: ,,Zo wordt er
niks afgesloten. Het blijft nu dooret-
teren.’’

Wethouder De Graaf heeft de Raad
van Toezicht dringend verzocht tot
openbaarmaking. ,,It is foar alle be-
langhawwenden en foar in sûne ba-
sis foar de takomst wichtich dat der
iepenheid fan saken komt.”
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Ouders, kinderen en andere betrokkenen hebben druk geprotesteerd tegen het gedwongen vertrek van schooldirecteur Germ de Vries van de Dokkumer Burgerschool.
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