
Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente West Betuwe. 
 
Grote dank dat wij vandaag op deze historische dag 4 juli 2022 mogen spreken. Dank voor uw 
bereidwilligheid ons de aandacht en de kans te geven hier te mogen staan. 
 
Van onze docente Maatschappijwetenschappen en Maatschappijleer, mevrouw Kemkes, een 
vakvrouw in hart en nieren heeft u zojuist gehoord waarom VAVO Geldermalsen zo belangrijk is 
en niet mag en kan sluiten. 
 
Als oudste leerling van VAVO Geldermalsen vertegenwoordig en spreek ik 
namens  belanghebbenden, ouders/verzorgers, docenten en in het bijzonder voor onze 
leerlingen. Een ieder verdient een eerlijke kans en recht op goed onderwijs. 
 
Met onze prachtschool in Geldermalsen zijn we als enige VAVO school in NL een succesvolle 
school en de weg naar een betere toekomst voor onze leerlingen. Voordat velen VAVO 
Geldermalsen 'vonden' hadden ze een lange en zware weg bewandeld. Getuige de verhalen van 
diverse leerlingen welke ik u hier toon en zo dadelijk zal overhandigen. Toen ze uiteindelijk, na 
vele afwijzigingen elders hun weg hadden gevonden bij VAVO in Geldermalsen, zelfvertrouwen 
en moed kregen, plotseling hoorden dat hun prachtschool zou sluiten en hun school daar niet 
konden voltooien, stortte hun wereld in. 
 
VAVO Geldermalsen, is een prachtschool en is uniek. 
Wat maakt VAVO Geldermalsen zo uniek? Dat zal ik vertellen... 
1.De gunstige locatie, op loopafstand vanaf het station. Goed bereikbaar, zowel met OV als met 
de auto, gratis parkeerplaatsen. 
2.Vakdocenten, geven de kinderen aandacht, een luisterend oor voor de leerlingen 
3.Structuur en opzet van de school 
4.De goede onderlinge sfeer tussen leerlingen en docenten 
5.Eenvoud. Leerlingen worden niet gehinderd door invloeden van buitenaf en niet door de 
allermodernste digitale middelen, de oude school ademt een sfeer van rust uit.  
en nog veel meer. 
 
Voorzitter, ik heb de ontreddering in de ogen van onze leerlingen gezien toen zij hoorden dat 
hun prachtschool VAVO Geldermalsen zou sluiten. Zij raakten in shock en zijn in paniek dat zij 
hun school niet met succes kunnen afronden in hun vertrouwde omgeving. Ik zag diepe angst in 
hun ogen en ik vrees voor erger. 
 
Daarom verzoeken wij u, help ons, help onze kinderen aan een betere toekomst. 
U laat hen toch niet in de steek? 
 
Ik dank voor uw alvast voor uw medewerking, hulp en aandacht. 
 
Mary Kanhai 


