Geachte ouders, verzorgers,
Vandaag heeft de rechter twee uitspraken gedaan over het Cornelius Haga Lyceum, de school van
uw kind of kinderen. In deze brief leg ik u uit wat deze uitspraken zijn en wat dat betekent.

Aanleiding
Als minister van Onderwijs moet ik ervoor zorgen dat alle leerlingen in Nederland goed onderwijs
krijgen. Ik heb er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur van het Cornelius Haga Lyceum
hiervoor zorgt. Die conclusie trek ik op basis van uitgebreid onderzoek van de Onderwijsinspectie.
Omdat het bestuur weigert weg te gaan, heb ik eerder aangekondigd om per 1 december 2019
geen geld meer over te maken aan het Cornelius Haga Lyceum.

Uitspraken van de rechter
De rechter heeft vandaag twee uitspraken gedaan.
Uitspraak 1
Het huidige bestuur van het Cornelius Haga Lyceum heeft aan de rechter gevraagd om een
uitspraak te doen over mijn besluit om per 1 december geen geld meer over te maken.
De rechter heeft vandaag besloten dat ik niet mag besluiten helemaal geen geld meer over te
maken aan de school. Uiteraard zal ik mij houden aan deze uitspraak van de rechter. Dat betekent
dat mijn ministerie voorlopig geld blijft overmaken aan het Cornelius Haga Lyceum. De rechter zal
op 9 december mijn besluit om het bestuur te laten opstappen, toetsen. Tot de uitspraak van de
rechter, zal ik de bekostiging niet volledig inhouden.
Uitspraak 2
Het huidige bestuur heeft ook gevraagd om extra geld vanwege de groei van het aantal leerlingen.
De rechter heeft besloten dat ik nog tot 8 februari 2020 de tijd heb om hierover een besluit te
nemen. Ik zal binnen die termijn een besluit nemen over dit verzoek om extra geld.

Wat betekent dit voor uw kind/kinderen?
Voor uw kind verandert er op dit moment niets. Zodra dat wel het geval is, zal ik u opnieuw
informeren. Ik begrijp dat deze onduidelijke periode vervelend moet zijn voor u en uw kind. Ik
hoop dat er snel duidelijkheid komt.

Met vriendelijke groet,
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob

