
PERSBERICHT 
 

 
De Stichting De Cederboom wenst middels deze te reageren op de in de pers 
verschenen berichten over onzedelijke handelingen van een leerkracht bij de 
Cederboomschool.  
 
Op of omstreeks 20 april 2011 is bij de Stichting een klacht van de ouders van een 
leerlinge binnengekomen over een voorval uit het daaraan voorafgaande 
schooljaar waarbij een leerkracht een onzedelijke handeling zou hebben gepleegd. 
De Stichting De Cederboom heeft deze klacht als zeer ernstig opgevat, en direct 
deskundigen ingeschakeld om het proces te begeleiden en haar te adviseren. 
Daarnaast heeft de Stichting geheel op eigen initiatief de politionele autoriteiten 
zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld van de binnengekomen 
klacht. Het strafrechtelijk onderzoek tegen de leerkracht in kwestie is door de 
Politie onmiddellijk opgestart, maar heeft niet geleid tot aanhouding van hem. 
Het onderzoek is echter nog niet afgesloten en de Stichting wacht de definitieve 
resultaten daarvan af. De Stichting heeft in de afgelopen periode op verzoeken 
van de pers en derden om informatie terughoudend gereageerd, teneinde de 
Politie in haar onderzoek niet in de wielen te rijden. De Stichting betreurt het ten 
zeerste dat anderen niet dezelfde zorg ten aanzien van het onderzoek in acht 
hebben genomen.  
Overigens is de betreffende leerkracht vanaf juli 2011 met ontslag. Uit zorgvuldig-
heid en ter bescherming van betrokkenen participeerde de leerkracht echter 
reeds vanaf het binnenkomen van de klacht niet meer in het onderwijsproces. 
 
De Stichting wenst te benadrukken het belang van een goed toezichtstelsel voor 
alle onderwijsinstellingen te ondersteunen en is bereid te allen tijde daaraan op 
positieve wijze mee te werken. 
 
De Stichting De Cederboom heeft gemeend dit persbericht te doen uitgaan om de 
volkomen verkeerde indruk over de Cederboomschool, die door de media-
berichten ten onrechte bij het publiek zijn opgeroepen, weg te nemen.    
 
Paramaribo, 28 november 2011 
 
 
Stichting De Cederboom 
 
 
 


