
SAFE college Mechelen nodigde 

Iwan en Rebekka Sahertian uit 

Iwan en Rebekka Sahertian 
deden Belgie aan op 3 september jl. met hun tournee 'Een kist vol 

dromen'. 

"Het is ons verlangen om, met muziek en zang, mensen te helpen God op 

een bijzondere manier te ontmoeten in lof prijs en aanbidding." 

Iwan en Rebekka geven invulling aan hun bediening door samen eigen 

muziek uit te brengen. Door op te treden als duo, met band, als ook 

onafhankelijk van elkaar bij vele projecten (waaronder Opwekking, Teen

zone, Square, Like Jesus, Simply Jesus, WorshipChurch e.a.). Ze trainen 

en coachen aanbiddingsteams en zijn regelmatig betrokken bij het werk 

van andere artiesten. 

Safe college 
de enige Christocentrische middelbare school in Vlaanderen, heeft het 

nieuwe schooljaar enthousiast opgestart door Iwan en Rebekka uit te 

nodigen. Drie leerlingen verwoorden de unieke samenwerking en de 

impact die deze ervaring voor hen had. ö 
L .WORSHIP 

Naomi, 14 jaar 

Het concert "Een kist vol dromen" heeft mijn leven ver

anderd! Ik had in de zomervakantie voor het eerst een 

ervaring met God. Ik besloot toen om Jezus te volgen, 

maar eenmaal terug op school (een andere school dan 

Safe college) kreeg ik het er terug moeilijk mee, omdat ik 

al mijn oude vrienden zag die met verkeerde dingen bezig 

waren. 
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Nu zitten andere vrienden van me op Safe college. Omdat 

ze meededen in "Een kist vol dromen", ben ik naar het 

concert gegaan. T ijdens het concert kreeg ik een woord 

van Iwan Sahertian. Hij zei dat ik al lang twijfelde over 

iets, maar dat ik niet meer moest twijfelen en er gewoon 

voor moest gaan. Op dat moment wist ik dat het over 

Safe college ging, dus heb ik meteen besloten om van 

school te wisselen en naar Safe college te gaan. Die avond 

heeft er nog iemand anders gezegd dat ik een gesloten 

bloem ben, die stilletjes aan is aan het openbloeien tot 

een mooie bloem. 

De avond was simpelweg geweldig en levensveranderend. 

Nu ik op Safe college zit, ben ik nog nooit zo gelukkig ge

weest! Veel mensen zeggen dat ik nu helemaal veranderd 

ben en dat merk ik zelf zeker ook! 

Naëmi, 14 jaar 

Ik weet nog goed hoe het gróte scherm van 5 tot O minu

ten aftelde. Samen kwamen we op en dansten wat we ge

oefend hadden! Ik genoot van elk moment van de avond! 

Het was zo bijzonder om daar als één familie vooraan te 

staan! Het bizarre is, dat we al die dansen op twee dagen 



aangeleerd hadden gekregen! Niet alleen het optreden 

was leuk, maar ook de eerste twee schooldagen waren 

heel tof en uitdagend! We zijn dit schooljaar goed begon

nen dus! 

Dit is mijn eerste jaar hier op Safe college, maar het is 

nu al zó geweldig! Elke avond kijk ik uit naar de volgende 

schooldag. De studies worden hier heel serieus genomen. 

We gaan snel, maar zorgen wel dat iedereen het begrijpt! 

Het grote verschil met andere scholen is vooral, dat ik nu 

echt weet waarom ik studeer en werk! De vage toekom�t 

die ik vorig jaar zag, is veel helderder geworden sinds ik 

hier op school zit! Er hangt een toffe sfeer en ik kan hele

maal mezelf zijn, omdat ik weet dat niemand me zal ver

oordelen. Het familiegevoel dat ik op 3 september ervoer 

en nog steeds elke dag op school voel, is zo bijzonder en 

speciaal! Ik voel mij helemaal veilig, geliefd en welkom 

hier op Safe college! 

Yael, 12 jaar 

Voor het concert volgden we een workshop vlaggen dan

sen. Toen we voor de eerste keer aan het oefenen waren, 

vond ik het super leuk en was er best goed in. 

Het concert was spectaculair, het was zo leuk om op dat 

concert te vlaggen dansen. Nu vlaggen ik en mijn vriendin 

soms in de kapel op woensdag. 

"Jullie lijken zo gelukkig ... " 
Onlangs waren we op een school uitstap met de milieu

boot waar we de waterkwaliteit onderzochten van 

verschillende rivieren. De begeleider genoot er kennelijk 

van ons in actie te zien en opeens zei hij: 'Jullie zien er 

wel gelukkig uit.' Ik antwoordde dat we inderdaad geluk

kig waren. Hij vond dat wel bijzonder. Vervolgens stelde 

hij vragen of we niet bezorgd waren over de toekomst, 

omdat alles nu zo onzeker is. Zo zie je dat zonder iets te 

vertellen over ons geloof, we toch een vriendelijke en 

zelfzekere uitdrukking uitstralen. 

Daniel, 15 jaar 

Valentijnsactie 
Jaarlijks delen de leerlingen van Safe college met Valen

tijn rozen uit op straat. Vorig jaar werden er 2000 rozen 

rondgedeeld. Elke roos was voorzien van een boodschap 

over Gods liefde (www.jijbentgeliefd.be ) 

Ook in het komend jaar hopen we honderden rozen uit te 

delen. Als alles naar wens verloopt, zal er op 14 febru-

ari 2023 op de Grote Markt in Mechelen een openlucht 

gebedsconcert plaatsvinden. Borrelt het in jou om Gods 

liefde zichtbaar te maken en hieraan mee te werken? 

Geef je op en join the club! info@s-a-f-e.be 

Wil jij meebouwen aan een nieuwe 

generatie sterke christenen? 
Als Safe college willen we de nieuwe generatie via hun 

middelbare schoolopleiding sterk maken, zowel voor hun 

maatschappelijke loopbaan als voor hun verdere leven en 

in hun identiteit. Wil jij hier aan mee bouwen? Dit kan op 

verschillende manieren: 

> Deel de door jou opgedane know-how en meld je aan

als leerkracht.

> Meld je aan voor speciale acties, zoals de valentijnsactie.

> Steun ons financieel met een gift of met materialen.

> Bid mee, voor de huidige leerlingen, leerkrachten en

alles wat de school onderneemt, zodat christelijk mid

delbaar onderwijs in Vlaanderen verder uitgebouwd kan

·worden!
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SAFE COLLEGE 
Safe doet meer dan recht aan haar naam 

 
Safe doet volledig recht aan haar naam, het is een veilige 
school gericht op de toekomst. Secundair Algemeen-Christelijk 
Futuristisch Educatiecentrum, een mondvol en tegelijk 
allesomvattend. Als je binnenkomt word je warm welkom 
geheten. Of je nu wel of geen leerling/leraar bent. iedereen is 
hier welkom. Zo wordt ook God elke ochtend welkom geheten 
op die dag. Elke ochtend is er !afprijs en aanbidding, daarnaast 
strekken ze zich ook uit naar een woord van God. De meeste 
christelijke scholen vergeten wel eens dat God op plaats één 
moet staan, aan het begin van de dag. Sommige scholen 
beginnen zelfs met het uitreiken van de resultaten van de 
toetsen/examens. Als je dan een onvoldoende hebt, zit je de 
rest van de dag met een slecht humeur. Maar op deze school 
is dat anders: Je wordt warm ontvangen, krijgt complimenten, 
er wordt naar je omgekeken en dan wordt God geprezen in 
aanbidding. Hoe geweldig is dat! Ook door de dag heen staat 
het geloof centraal door bemoedigingen en het karakter van 
Jezus na te streven. 

 
Een van de karaktereigenschappen van Jezus is dat Hij altijd 
positief in het leven stond. Zo staat Safe ook voor positieve 
bemoedigingen. Een toets isop deze school ook geen maatstaf 
om je vervolgens een slecht gevoel te geven over wat je niet 
kan. Het is een manièr om te kijken wat je wel goed kan en 
dingen waar je de komende periode meer aandacht aan kan 
besteden. Zo is de drukkende sfeer om altijd te moeten 
presteren en jezelf te moeten bewijzen hier niet aan de orde. 
Met deze positieve sfeer komt er ook een veilige lading waarbij 
leerlingen ook eerder hun verhalen delen. Als een leerling 
ergens mee zit dan hoeft dit niet onder de tafels te blijven 
en kan dat bij iedere leraar gerust op een veilige plek worden 
gedeeld. Ook onderling, tussen de leerlingen, heerst een sfeer 
waar ieder met elkaar kan delen als er iets dwars zit. 

 
Naast dat de school volledig zijn naam eer aandoet is dit een 
kleinschalige school. Hierdoor is er ook persoonlijke aandacht 
mogelijk voor iedere leerling. Ze kunnen per leerling kijken 
wat ze nodig hebben om het maximale er uit te halen. Dat 
maakt ook dat leraren de leerlingen ook goed kennen en weten 
hoe met hen om te gaan. Hierdoor is er ook de mogelijkheid 
om leerlingen met leerstoornissen. hoog sensitiviteit en 
hoogbegaafdheid te ontvangen op dezeschool en tebegeleiden 
met de aandacht die ze nodig hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misschien nog wel het belangrijkste is dat deze school voor 
ouders zo kosteloos mogelijk te maken. Zo zijn de kosten per 
leerling nu lager dan de maximale studietoelage die ouders 
kunnen krijgen. Ik vind dit initiatief van deze school om 
kosteloos onderwijs aan te bieden, zeer goed en een voorbeeld 
voorvele anderescholen. Ermoeten meerchristelijke secundaire 
scholen als deze komen. Hier staat onderwijs en geloof als 
eenheid centraal en dat allemaal kosteloos voor de ouders. 

 
Iwan Kaljouw 
Safe college<http://s-a-f-e.be> 
Frederik de Merodestraat 18 
2800 Mechelen, België 
tel: o15/298 438 
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De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. Exodus 14:14 
De Israëlieten werden zeer bevreesd (vers 10) toen ze de zee voor zich zagen en achter 
zich een legermacht, NIET WETENDE WAT HEN TE WACHTEN STOND. Ook nu weten 
wij niet hoe het verhaal verder zal verlopen. 

Safe college is de enige charismatisch-chris- 
telijke middelbare school in Vlaanderen en 
mag nu al gedurende zeven schooljaren 
leerlingen door hun tienerjaren lood- 
sen. Dit alles met de goedkeuring van de 
Vlaamse Overheid waardoor het diploma 
van Safe college toegang geeft tot hogere 
studies en waardoor ouders een studie- 
toelage kunnen krijgen. 
Ook dit jaar hebben we tieners weer kunnen 
toerusten om sterke, weerbare christenen 
te worden die weten wie ze zijn in Christus 
en een positieve invloed uitoefenen op hun 
omgeving. We zien hun onderlinge rela- 
ties verbeteren als ook de relatie met hun 
ouders. Iets om heel dankbaar voor te zijn. 

 
Spannend geloofsavontuur 
Het afgelopen schooljaar konden we re- 
kenen op de vakkundige inzet van 15 
vrijwillige leerkrachten. Omdat de Vlaam- 
se Overheid Safe college omwille van de 
kleinschaligheid geen subsidies geeft, 
staan de leerkrachten onbetaald voor 
de klas. Ouders betalen niet meer dan 
in andere scholen, omdat secundair on- 
derwijs voor iedereen toegankelijk hoort te 
zijn. Safe college is dus 100% afhankelijk van 
vrijwilligers en giften. Een spannend geloofs- 
avontuur en uniek in Vlaanderen. Safe 
college heeft het anbi-nummer 8242 97 
167. In België bestaat zoiets niet voor scho- 
len. Alle financiële informatie kunt u terug- 
vinden op https://s-a-f-e.be/fin.php. 

 
Drie jaar geleden begon Safe college de mu- 
sical Joseph le Rêveur in te studeren. Vorig 
schooljaar zouden we deze hebben opge- 
voerd in de prachtige stadsschouwburg van 
onze stad Mechelen. Corona stak echter 

stokken in de wielen. Vervolgens prikten 
we een nieuwe datum: 31 oktober 2020, 
inclusief livestream. Dit maakten we uit- 
gebreid bekend via verschillende kanalen. 
Succes verzekerd…? Amper twee dagen 
voor de filmopname ging tegen alle ver- 
wachting in de stadsschouwburg op slot 
wegens verstrengde corona-maatregelen. 
We vonden geen geschikt alternatief om 
de musical in te blikken en dus ook geen 
mogelijkheid tot online-uitzending. Geen 
optreden. Helemaal niets. Wat een teleur- 
stelling. 

 

 

We hebben met z’n allen de hele productie 
even in de koelkast gestopt en we richtten 
ons op Diegene die alles bestuurt: onze 
Heer en Redder Jezus Christus. Hij doet 
immers alle dingen meewerken ten goede. 
Hij heeft er een plan mee (Romeinen 8:28). 

 
Jij bent geliefd 
Kerstmis en Nieuwjaar gingen geruisloos 
voorbij. Zouden we net als vorig jaar met 
Valentijn weer een rozenactie kunnen 
doen? Zouden we eenzamen weer een hart 
onder de riem kunnen steken? Zie https:// 
jijbentgeliefd.be/valentijnsviering.html. 
Ook dat mocht niet zijn. 

Tijdens het afgelopen voorjaar vonden we 
samen toch de moed om de draad weer op 
te pakken en de musical opnieuw te begin- 
nen instuderen en verfijnen. Intussen gloort 
er licht aan de horizon. Het ziet ernaaruit 
dat we toch kunnen optreden eind juni 
zo de Here wil! (zie affiche op de pagina 
hiernaast). 

 
Mogen we uw gebed vragen? 
1. Dat we een geslaagde filmopname zullen 
kunnen maken op 21 juni. 
2. Dat we de musical zullen kunnen opvoe- 
ren op 21 en 22 juni zodat jong en oud dit 
verhaal van hoop zullen kunnen horen en 
dat ze net als Jozef hun vertrouwen op God 
zullen stellen en de Here Jezus aan zullen 
nemen als hun persoonlijke Redder. 
Bidt u mee dat elke toeschouwer zich zal 
laten meeslepen in het boeiende verhaal 
van een jonge dromer die ondanks vele 
tegenslagen toch zijn bestemming weet te 
bereiken? 
3. Dat we in september weer met een tof 
team aan de slag kunnen gaan. Voor het 
komende schooljaar zoeken we nog leer- 
krachten voor 40 lesuren. 
4. Dat er nieuwe financiële middelen zullen 
bij komen. 

 
Hartelijk dank en Gods rijke zegen, 
Namens Safe college, Iwan en Sandra 
Kaljouw - E-mail: info@s-a-f-e.be 

 
Voor giften: 
Naam: Safe college 
Anbi nr. 8242 97 167 
Iban: be68973103411734 
Bic: arspbe22 
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SAFE-school in Mechelen verliest erkenning na 
negatief rapport Onderwijsinspectie 

 

Het SAFE-college in Mechelen verliest zijn erkenning van de Vlaamse overheid. 
Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist na een 
negatief rapport van de Onderwijsinspectie. De 11 leerlingen mogen hun jaar nog 
afmaken maar moeten daarna op zoek naar een nieuwe school. 

 

 

Els Brandt 
wo 01 jun  10:26 

 
 

Het Secundair Algemeen-christelijk Futuristisch Educatiecentrum, zoals de SAFE-scho 
voluit heet, richt zich op leerlingen met hoogbegaafdheid of leerstoornissen. De school 
sinds 2015 erkend door de Vlaamse overheid, en mocht getuigschriften en diploma's 
secundair onderwijs uitreiken maar kreeg geen subsidies. 

23˚C 283km Nieuwsombudsman Nederlands 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/services/weer/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/services/verkeer/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/experten/nieuwsombudsman/


 
uister het meest recente regionieuws uit Antw 

Dit is hard maar het gaat om de onderwijskwaliteit, 
en dan kunnen we deze tekortkomingen niet door de 

vingers zien 
Ben Weyts (N-VA), Vlaams minster van Onderwijs 

 
Uit een rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat het SAFE-college tekort schiet voor 
de vakken wiskunde, biologie, chemie, Nederlands en Engels. Ook is er te weinig 
leerlingenbegeleiding en is de infrastructuur niet altijd veilig. Minister Weyts besliste 
daarom om de erkenning van de school in te trekken. “We nemen dit soort beslissingen 
nooit lichtzinnig of met plezier”, zegt Weyts. “Dit is hard voor de vrijwilligers die zich 
hebben ingezet voor dit project. Maar dit gaat over onderwijskwaliteit voor onze kindere 
en jongeren en dan kunnen we deze tekortkomingen niet door de vingers zien”. 

 
De 11 leerlingen die les volgen in het SAFE-college mogen hun schooljaar nog afmaken 
maar moeten daarna op zoek naar een andere school die wel erkend is. De Vlaamse 
Overheid wil samen met het Lokaal Overlegplatform (LOP) Mechelen voor iedere leerlin 
een plaats vinden. 
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Directeur Iwan Kaljouw en de leerlingen van het SAFE-college. — © Dirk Vertommen 

School met tiental leerlingen krijgt geen nieuwe erkenning: 
“Ondermaatse onderwijskwaliteit en gebrekkige infrastructuur” 

Mechelen - Het SAFE-college in Mechelen verliest haar erkenning van de Vlaamse overheid. Volgens de 

Onderwijsinspectie schiet de onderwijskwaliteit voor verschillende vakken tekort, is er te weinig 

leerlingenbegeleiding en voldoet de infrastructuur niet. De school is er echter van overtuigd dat ze kan 

blijven bestaan. 

 
Stijn Van de Sande 

Woensdag 1 juni 2022 om 05:00 
 

Het Secundair Algemeen-christelijk Futuristisch Educatiecentrum (SAFE) in de Frederik de Merodestraat in 
Mechelen is een secundaire school die christelijke principes hanteert. De school telt in totaal zo’n twaalf 
leerlingen verspreid over verschillende klassen. In 2015 werd het SAFE-college erkend door de Vlaamse 
Overheid, maar de erkenning wordt nu ingetrokken. Die beslissing nam Vlaams minister voor Onderwijs Ben 
Weyts (N-VA) na een negatief rapport van de Onderwijsinspectie. 

“Er zitten hiaten in de lessen wiskunde, het beheersingsniveau voor Nederlands en Engels is ondermaats en de 
leerlingen worden tijdens de lessen biologie en chemie te weinig getraind in onderzoeksvaardigheden”, aldus 
Weyts. “Daarnaast biedt de school onvoldoende leerlingbegeleiding en beschikt het SAFE-college niet over de 
juiste infrastructuur. Er werden ook inbreuken tegen de veiligheidsrichtlijnen vastgesteld. Er zijn geen 
noodprocedures en er ontbreekt een brandpreventieverslag.” 

 

http://www.gva.be/


 
 
 
 
 
 
 
 

De leerlingen van de school tijdens een muziekles. — © Dirk Vertommen 
 
De leerlingen van het SAFE-college kunnen het schooljaar nog afwerken, maar moeten nadien op zoek naar een 
andere school. Daarvoor wil de Vlaamse overheid samenwerken met het Lokaal Overlegplatform. “We nemen dit 
soort beslissingen nooit lichtzinnig of met plezier”, zegt Weyts. “En ik begrijp dat dit hard aankomt, maar dit 
gaat over de onderwijskwaliteit voor onze kinderen en jongeren. We kunnen deze tekortkomingen dan ook niet 
door de vingers zien.” 

Voorbarig 

Volgens directeur Iwan Kaljouw is de beslissing voorbarig. “We hebben bezwaar ingediend tegen het verslag van 
de Onderwijsinspectie”, zegt hij. “We zijn met de aandachtspunten uit het rapport aan de slag gegaan en er 
werd ons bevestigd dat er nog voor het einde van het schooljaar twee nieuwe inspecteurs zullen langskomen. 
We willen hen bewijzen dat we wel degelijk kwalitatief onderwijs aanbieden aan onze leerlingen.” 

De school draait volledig op een twintigtal vrijwilligers. “Er wordt mij verweten dat ik de enige ben die deze 
school runt”, zegt Kaljouw. “Maar dat is dus niet waar. Ik heb een team van mensen die zich onbezoldigd 
inzetten voor de school en onze leerlingen. Na het inspectieverslag werd dat team zelfs nog uitgebreid. Het 
enige wat wij willen, is onze leerlingen centraal stellen en hen het best mogelijke onderwijs geven.” 

ZALMschool 

Het SAFE-college is al de tweede Mechelse secundaire school die haar erkenning verliest. Eerder kreeg ook de 
ZALMschool geen erkenning omwille van de gebrekkige onderwijskwaliteit. De stad Mechelen besliste daarom 
om de huurovereenkomst met de school in het voormalige Douanegebouw te beëindigen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het SAFEcollege in Mechelen © David Legreve 

 

 

SAFE college 
verliest erkenning, 
leerlingen moeten 
op zoek naar 
andere school: 
“Heel verwonderd 
dat het plots zo 
moet lopen” 

https://www.hln.be/mechelen/safe-college-verliest-erkenning-leerlingen-moeten-op-zoek-naar-andere-school-heel-verwonderd-dat-het-plots-zo-moet-lopen%7Eaf0c0817/217178329/


 
 
 

Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist op 
basis van een negatief rapport van de 
Onderwijsinspectie. “De 
onderwijskwaliteit voldoet niet”, zegt 
Weyts over de minischool. 

 

Wannes Vansina 01-06-22, 09:02 Laatste 
update: 01-06-22, 17:26 

 
 
 
 
 

Volgens Weyts stelde de 
Onderwijsinspectie een reeks 
tekortkomingen vast in de school 
gevestigd in het Diocesaan Pastoraal 
Centrum. Zo worden leerlingen in 
Biologie en Chemie te weinig getraind in 
onderzoeksvaardigheden, zitten er 
hiaten in het curriculum Wiskunde en 
wordt het beheersingsniveau voor 
Nederlands of Engels niet gehaald 

 
Nog volgens de inspectie beschikken 
leerkrachten niet altijd over de 
infrastructuur of de leermiddelen om de 
leerdoelen te bereiken. De school heeft 
geen beleid rond leerlingenbegeleiding, 
scoort zwak op beleidsvoerend 
vermogen en er zijn geen afspraken over 
brede basiszorg en verhoogde zorg. 

 
Verder werden ook inbreuken tegen de 
veiligheidsrichtlijnen vastgesteld. Zo is 
de infrastructuur niet altijd veilig, zijn er 
geen noodprocedures voor ongevallen 
en ontbreekt het brandpreventieverslag. 



 
 
 
 

ingezet voor dit project. Maar dit gaat 
over onderwijskwaliteit voor onze 
kinderen en jongeren en dan kunnen we 
deze tekortkomingen niet door de 
vingers zien.” 

 
Vrijwillige inzet 
Het SAFE College hanteert christelijke 
principes en wil zich ook richten op 
leerlingen met hoogbegaafdheid of 
leerstoornissen. De school was sinds 
2015 erkend door de Vlaamse overheid, 
maar werd niet gesubsidieerd en draait 
vooral op de vrijwillige inzet van ouders. 
Het verlies aan erkenning betekent dat 
ze de mogelijkheid verliest om nog 
diploma’s uit te reiken. 

 
 
 

 

We hebben een 
positief leef- en 
leerklimaat 
ontwikkeld; in een 
positieve sfeer kan 
je meer bereiken. 
Dat wordt nu in een 
klap getorpedeerd 
- Directeur Iwan Kaljouw 



 
 
 

erkende school. De Vlaamse overheid 
wil samenwerken met het Lokaal 
Overlegplatform (LOP) Mechelen om 
voor iedere leerling een plaats te vinden. 

 
Fake news 
Directeur van het SAFE College Iwan 
Kaljouw noemt de bekendmaking 
voorbarig “en zelfs een beetje fake 
news”. “In een rechtstaat kan je beroep 
aantekenen en dat hebben wij ook 
gedaan. Dat is nu in behandeling. Ons 
zijn twee andere inspecteurs beloofd om 
het nog eens te bekijken”, reageert hij. 

 
Hij spreekt tegen dat de lat in zijn school 
lager wordt gelegd. “We leggen de lat 
net hoger, net omdat we weten dat we 
voor onze geloofwaardigheid moeten 
vechten. We hebben een positief leef- en 
leerklimaat ontwikkeld; in een positieve 
sfeer kan je meer bereiken. Dat wordt nu 
in een klap getorpedeerd.” 

 
De bekendmaking is dan ook een grote 
klap voor het team, dat net vandaag op 
tentenkamp vertrok om meer te leren 
over de Romeinen. “De inspecteurs 
hebben de feiten fout geïnterpreteerd. Ik 
hoop dat de herinspectie er snel komt, 
want hier liggen ouders en leerlingen 
nachten van wakker. We hebben altijd 
een heel goede verstandhouding met de 
inspectie gehad, ik ben heel verwonderd 
dat het plots zo moet lopen.” 
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