De onderstaande tekst is de reactie van de familie van moederskant op het door de inspectie op
28 januari 2020 vastgestelde rapport. De reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie
afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de familie van
moederskant.
De
-

reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:
(bijzondere) persoonsgegevens;
bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden;
strafbare of aanstootgevende teksten;
reclame-uitingen.

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie zijn opgenomen, is deze tekst door de IGJ
onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het totaal van 200 woorden.
Zienswijze familie moeder
De familie kan zich niet vinden in de inhoud van het rapport. Het aantal van 200 woorden is te
weinig om alle punten in detail te bespreken, zodat nu slechts een beperkt aantal opmerkingen kan
worden gemaakt.
Het rapport is incompleet en daarmee inhoudelijk onvolledig.
Het gezin is vanaf 2014 bekend bij instanties. Het rapport vangt aan met de beschrijving van een
incident van 11 maart 2019, terwijl drie dagen eerder al door verdachte contact is gelegd met
politie. Hij doet uitspraken die tot vraagtekens leiden. Er wordt echter niet geacteerd, zelfs niet
toen verdachte op school verscheen in een kogelvrij vest en met een mes. De betrokkenen wijzen
naar elkaar, maar geen van hen hebben de juiste handelswijze gehanteerd en melding gemaakt.
De getrokken conclusie is onvoldoende. Welke signalen zijn er nodig om te handelen?
Er wordt geen link gelegd tussen eerdere meldingen en dit gezin. Maar ook recente meldingen
deden geen alarmbellen rinkelen, hoewel een minderjarig meisje betrokken is. Nagelaten wordt
hulpverlening in te schakelen of melding te doen.
In het ziekenhuis is nagelaten, ondanks cameratoezicht, om na te gaan of verdachte en dochter
zich daar nog bevonden. Niet is gezocht, pas nadat verdachte zich meldde in de hal. Dit ondanks
melding om uit te kijken naar hen.

