Een Brede School PLUS kan onze gemeenschap alleen maar ten goede komen.
Gezamenlijk profiteren van kennis, ruimte en gezelligheid. Een kloppend hart met alles
erop en eraan: kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool, gemeenschapshuis en
misschien zelfs bibliotheek en muziekschool. Eén gebouw waar men elkaar vindt voor de
meest gevarieerde activiteiten.
Een plek waar je iedereen kent en andersom, iedereen jou kent. Zeker voor jonge
kinderen uiterst belangrijk. Als voorzitter van de peuterspeelzalen in Reusel-De Mierden
ben ik direct betrokken bij het wel en wee van hele jonge kinderen en kan ik het plan
voor de Brede School PLUS alleen maar toejuichen. Want deze leeftijdsgroep maakt via
onze school al een beetje kennis met de mensen uit het dorp en daarmee met het
gemeenschapsleven. De peuterspeelzaal is eigenlijk al een poortje naar de maatschappij,
naar een leven vol nieuwe vriendschappen. Langzaam maar zeker, naarmate de leeftijd
vordert, zal het kleine vriendenkringetje zich uitbreiden. En juist dit hele gebeuren vindt
zijn weerspiegeling in het idee van de Brede School: een klein deeltje binnen een grotere
verzameling activiteiten waarbij jong en oud betrokken is.
De tijd van de ‘bewaarschool’ is nu echt voorbij! Ideaal is een veilige thuishaven welke is
opgenomen in het grote geheel. Wat is leuker dan je broer of zus, opa of oma op je eigen
school tegen te komen? Of de buurvrouw, of een oom? Het op deze manier ervaren van
een ontmoetingsplek kan het gemeenschapsgevoel van de jonge kinderen alleen maar
aanwakkeren. Een positieve start van het leven, nietwaar?
Ook voor de ouders levert combineren van voorzieningen alleen maar voordelen op. Het
is niet alleen praktisch meerdere kinderen op één school te hebben; het stimuleert ook
nog eens de betrokkenheid van hun kant! Want ook voor ouders vormt de
peuterspeelzaal een begin van nieuwe vriendschappen. Men leert andere ouders kennen,
betrokken bij activiteiten op de Brede School waar men zelf misschien ook wel
belangstelling voor heeft? Op die manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van
elkaars ideeën en kwaliteiten. Tel uit je winst.
De peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw als de basisschool vergemakkelijkt verder de
overgang van de een naar de andere. Eerder heb ik hiermee al ervaring opgedaan met
de peuterspeelzaal in Hooge Mierde. Iedereen ondervindt daar alleen maar voordelen van
de combinatie. Kinderen vinden het leuk om nog eens binnen te lopen bij de
peuterspeelzaal: bijvoorbeeld voor een praatje met de juf of om het eerste rapport te
laten zien. Eventjes terug naar die vertrouwde plek en dat zomaar om de hoek!
Basisscholen hoeven ook niet meer steeds het wiel uit te vinden. Er kan gemakkelijke
overlegd worden met de leidsters van de peuterspeelzaal die het kind en ouders
inmiddels al op en top hebben leren kennen. Deze intensievere communicatie zal leiden
tot betere opvoedingsondersteuning en daar vaart iedereen wel bij.
Kortom: in plaats van onze instellingen te versnipperen over verschillende locaties,
kunnen we beter de handen ineen slaan. Het creëert rust voor de gebruikers en
stimuleert de betrokkenheid. En wat de peuters betreft: er gaat een wereld voor ze open!
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