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Besluit m.b.t. Sinterklaasfeesf op de Optimusscholen
Grave, 6 oktober 2020

L.S.,

Het sinterklaasfeest komt voort uit een traditie. Het is een feest voor jong én oud. Het is
een feest voor alle kinderen op onze scholen.
Tradities zijn van waarde. Ze bieden houvast en vormen een verbinding tussen verleden,
heden en toekomst. Tegelijk is onze samenleving geen statisch geheel. Samenlevingen
ontwikkelen zich, ze veranderen in de loop der tijd. Onze samenleving is ook onderhevig
aan verandering. En deze verandering heeft soms ook invloed op bestaande tradities. We
mogen ze niet zo maar over boord gooien. Maar soms is een aanpassing nodig.
Wij vinden dat van toepassing op het sinterklaasfeest in onze scholen.

In ons land is veel discussie over de verschijningsvorm van ZwaÊe Piet. Deze discussie
onderdeel van een veel groter en complex maatschappelijk vraagstuk.
Steeds duidelijker wordt dat er in toenemende mate mensen zijn, jong en oud, die zich
gekwetst voelen en pijn en onrecht ervaren bij het uiterlijk van de traditionele Zwarte

is

Piet.

Het kan niet de bedoeling zijn van een feest voor alle mensen dat het voor een aantal
van hen zulke onbedoelde effecten schept.
Binnen Optimus baseren wij ons op waarden als rechtvaardigheid, verstandigheid,
gematigdheid en moed. Wij willen niet dat mensen, groot of klein, zich buitengesloten of
gekleineerd voelen. Dat past niet bij ons wereldonderwijs en de kansengelijkheid en
veiligheid die wij willen bieden aan de kinderen.
Daarom hebben wij besloten dat met ingang van dit kalenderjaar op onze scholen
Sinterklaas niet meer vergezeld zal worden door een traditionele Zwarte Piet. De
alternatieve invulling van de verschijningsvorm van Piet (roetveeg, kleuren) laten we aan
onze scholen.
Wij roepen gemeenten en sinterklaasverenigingen in onze regio op om in samenwerking
met onze scholen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschijningsvorm van de pieten
die de kinderen op ï/ zien bij het sinterklaasjournaal en de landelijke intocht.

Met vriendelijke groet,

Harrie van de Ven en Monique Donders,
College van Bestuur.

