Een uitgave van Brede School PLUS, Lage Mierde

Wie, wat, waar..?!?
De partners van de Brede school PLUS
zijn de gemeente Reusel-De Mierden,
basisschool D’n Opstap, peuterspeelzaal
Klein Duimpje, buitenschoolse opvang
De Paraplu en gemeenschapshuis De Ster.
Deze partijen willen met elkaar een goede
voorziening realiseren in Lage Mierde.
De school en De Ster zijn toe aan renovatie
en/of nieuwbouw en de peuterspeelzaal
en de buitenschoolse opvang willen
graag onder een dak met de school.

De bedoeling is dat op de huidige locatie
van D’n Opstap een (her)nieuw(e)de voorziening gerealiseerd wordt.
De gemeente heeft voor het opstellen van
het procesmanagement van dit project
het adviesbureau Vitri ingehuurd.
Dit onafhankelijke bureau heeft uitgebreide ervaring op het gebied van brede
schoolontwikkeling.

“Brede school PLUS, alleen als school
er wat mee te maken heeft”

“Meer kansen voor alle kinderen”
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Inleiding
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de
Brede school PLUS Lage Mierde.
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de partners
van de Brede school PLUS. De nieuwsbrief zal
gedurende het traject vier keer per jaar verschijnen.

“Brede school PLUS van
en voor ons allemaal”.
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Nieuwsbrief

Thema: Meerwaarde voor onderwijs

Basisschool D’n Opstap
en de Brede School PLUS

We constateren met veel plezier dat de Brede School PLUS leeft in
Lage Mierde. Dat maken we op uit de reacties van onze ouders en
de publicaties in ‘Dorpsnieuws’. Een aantal kritische reacties gaat
met name uit van de manier hoe zaken nu of in het verleden in
Lage Mierde uitgevoerd werden. Als onderwijsgevenden zien we
het echter als onze taak om vooral vooruit te kijken: bij nieuwbouw
of grondige renovatie van ons schoolgebouw iets neerzetten wat
meer dan 20 jaren voldoet voor kwalitatief goed onderwijs.

We hebben daarvoor een visie
gemaakt zoals we denken dat het
onderwijs er dan uit zal komen te
zien. In die visie hebben we ons
laten leiden door allerlei zaken die
ons onderwijs beïnvloeden: Het
aantal kinderen in de komende
jaren. Wat verlangt de overheid van
de basisschool naast onderwijs?
Wat zijn maatschappelijke
veranderingen in de komende
jaren? Wordt de basisschool naast
leplaats een opvangplaats voor
kinderen door middel van overblijven en voor- en naschoolse
opvang? En wordt de basisschool
de plaats bij uitstek waar kinderen moeten leren samenwerken
met andere kinderen? Gezien het
voorgaande wordt de opdracht
aan onze basisschool: creëer zowel
gebouwelijk als functioneel een
omgeving waarin de kinderen van
Lage Mierde zich tenminste voor
de komende 20 jaren zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen,
zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Dit levert een direct spanningsveld op: als school vinden wij
dat de door de overheid (rijk en
gemeente) beschikbaar gestelde
middelen niet toereikend zijn om

een goed toegeruste leeromgeving
te realiseren. Dit mede vanuit de
door de overheid recent gestelde
eisen/verwachtingen aan
de basisschool (denk aan: opvang
van kinderen met speciﬁeke
gedragsproblemen of onderwijsbehoeften, overblijven, voor- en
naschoolse opvang). Daarom is
het van belang om de kansen te
pakken die je creëert met anderen.
Door samen te werken met een
peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf wordt voor de kinderen een
doorgaande leerontwikkeling gevormd. Door aan te sluiten bij een
gemeenschapshuis en sportzaal
worden voor de kinderen mogelijkheden geschapen die we anders
niet zouden kunnen realiseren
vanuit de overheidsmiddelen. We
kennen op onze school erg veel
kinderen die overblijven (relatief
gezien het grootste aantal in de
Kempen!) Maar we hebben geen
overblijfruimte of aula!
De bibliotheekbus gaat binnenkort
verdwijnen. Het is de bedoeling dat
er een kleinschalige bibliotheekvoorziening voor Lage Mierde op
onze school komt, maar waar in
het gebouw?

Ook voor handenarbeid hebbenwe geen geschikte ruimte.
En we hebben zelfs geen
fatsoenlijke ruimte om alle
ouders tegelijk te kunnen
ontvangen of met de hele
school samen een viering te
houden; dit gebeurt nu in de
speelzaal van de kleuters!

“Samenwerking
gaat niet vanzelf,
daar moet je hard
aan werken,
kansen zien en
kansen pakken”

En het belangrijkste: ons
schoolgebouw heeft te weinig
mogelijkheden in ruimten om
tegemoet te komen aan ons huidig
en toekomstig onderwijs. Voor
basisschool D’n Opstap ligt er een
ultieme kans in het samen gebruiken van ruimten met het gemeenschapshuis en de sportzaal. En dan
hebben we het nog niet eens over
de geweldige mogelijkheden die
de onderlinge samenwerking in
activiteiten kan betekenen.

Gezien het bovenstaande heeft een
Brede School PLUS voor basisschool
D’n Opstap enorme voordelen.
Kinderen, ouders en personeel van
de school hopen dan ook dat de
Brede School PLUS er in december
2009 daadwerkelijk staat.

Informatieavond
Op 14 mei 2008 organiseert de Stuurgroep
Brede school PLUS een informatieavond in
De Ster in Lage Mierde. Tijdens deze informatieavond zal Vitri een presentatie geven over de
stand van zaken van het project. Tijdens deze
avond zal ingegaan worden op de meerwaarde
van de Brede School PLUS voor de betrokkenen
en voor u als inwoner van Lage Mierde.

Daarnaast krijgt u natuurlijk alle ruimte om
uw vragen te stellen. Tussen 19.30 en 20.00 uur
wordt u ontvangen met kofﬁe en thee.

Website
Alle informatie overzichtelijk en snel...

Sinds begin maart 2008 is de website:
www.bredeschoolplus.nl in de lucht. Op deze website
vindt u alle informatie over het project en de partners.
De website heeft ook een gastenboek waar u uw reactie
kwijt kunt. Neem zelf eens een kijkje op onze website!

“Heel Lage Mierde krijgt de
kans elkaar te ontmoeten”
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“Iets wat goed draait, dat moet je niet veranderen”

