LADA legt uit
Hoe breed is een brede school?
De laatste jaren worden in verschillende plaatsen zogenaamde “Brede scholen”gebouwd.
Wat is nu eigenlijk een brede school? Er is geen eenduidige definitie van een brede school.
De meest omvattende definitie die er te vinden is:
De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met
opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van
de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Onderwijs is in elk geval participant. Kinderopvang, welzijn,
peuterspeelzaal, sport, fysiotherapie, cultuur, bibliotheek en andere instellingen kunnen ook
een onderdeel van de brede school zijn.
In de praktijk komen allerlei combinaties voor. In de meeste gevallen is naast het basisonderwijs ook de peuterzaal en de kinderopvang buiten de schooltijden in de brede school opgenomen, mede gestimuleerd door een wetswijziging welke vraagt van de scholen om de
kinderopvang (BSO) te regelen, indien de ouders daarom vragen.
Meestal komt een initiatief van de grond omdat bestaande schoolgebouwen zijn verouderd
en er nieuwbouw of renovatie nodig is. Omdat voor het basisonderwijs de betreffende gemeente eigenaar is van de schoolgebouwen speelt ook het gemeentebestuur een rol bij het
tot stand komen van een samenwerkingsverband “brede school”. Bovendien zorgt de gemeente voor de financiering van de brede school. In de meeste gevallen is ook een concentratie van voorheen apart staande basisscholen aan de orde.
Krijgen de kinderen beter onderwijs op een brede school?
Uiteraard is een nieuw gebouw vaak beter wat betreft binnenklimaat en logische indeling.
Goed onderwijs is echter voornamelijk afhankelijk van de kwaliteit en motivatie van de leerkrachten. Naschoolse opvang op dezelfde locatie is natuurlijk erg handig (vooral voor de ouders) maar zegt niets over de kwaliteit van de opvang.
Een goede sportzaal of hal is natuurlijk prachtig om dat bij de school te hebben. De consequentie is echter ook vaak dat reeds bestaande sporthallen dan half leeg komen te staan.
Concentratie van bestaande scholen op een nieuwe locatie is weliswaar efficiënt qua gebruik
van ruimte. De grotere schaal brengt echter weer meer verkeer, en meer bureaucratie met
zich mee.
Hoe breed zijn de brede scholen in Hollands Kroon?
In ’t Veld gaan de scholen de Boet en de Marinx en dorpshuis Harmonie samen in een
nieuwe brede school. Naast het basisonderwijs wordt in de school ook ruimte voor toneel en
muziek gecreëerd. De kinderopvang wordt gerealiseerd door een aparte organisatie die
naast de school in eigen beheer een voorziening bouwt.
In Nieuwe Niedorp, op de plek van het oude gemeentehuis worden de basisscholen de
Zwerm en de Antoniusschool in een brede school samengebracht. Naast het basisonderwijs
wordt ook een gymzaal gebouwd.
In Wieringerwaard wordt een brede school gebouwd voor OBS De Tweewegen en kinderopvang Kappio. In Den Oever zijn plannen goedgekeurd voor een brede school waarin twee
basisscholen en een kinderopvang worden gerealiseerd. Opvallend is in alle bovengenoemde projecten dat op ’t Veld na er alleen onderwijs gerelateerde zaken worden gerealiseerd.
Blijkbaar is het in de praktijk niet zo gemakkelijk om de brede school te realiseren met meerdere maatschappelijke functies en is het in de meeste gevallen een concentratie van bestaande schoolgebouwen gecombineerd met buitenschoolse opvang.
Laten we hopen dat in elk geval kritisch door de betrokkenen gekeken wordt naar het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen.
Voor meer actuele info zie www.lada2010.nl

