De afgelopen weken is er al een aantal personen uit Lage Mierde aan het woord geweest
over hun ideeën en/of bedenkingen over de Brede School Plus. Omdat de Brede School
Plus veel voor kinderen kan gaan betekenen, leek het ons een goed idee om ook eens
kinderen aan het woord te laten. Sylvie Borrenbergs is daarom in gesprek gegaan met
Maartje Coolen, Merel van der Hoff, Simon Kruijssen en Amber Sparidaens uit groep 8
van basisschool d’n Opstap. Hebben deze kinderen al ideeën over de Brede School Plus?
Wat zou een Brede School Plus in het dorp kunnen betekenen? Hieronder een
samenvatting van het interview.
Hebben jullie al van de Brede School Plus gehoord en wat denk je dat er allemaal in dat
gebouw komt?
Ik heb van mijn moeder gehoord dat de sporthal er misschien in komt te zitten. De Ster
komt er ook in. Er is ook iets met de gemeente, maar ik weet niet goed hoe dat heet.
Misschien komt er wel een bibliotheek in het gebouw. Dan kunnen we tenminste iedere
dag boeken wisselen en hoeven we niet een week te wachten op de biebbus. Het zou fijn
zijn als we daar veel informatieve boeken kunnen lenen, zodat we bijvoorbeeld een
spreekbeurt kunnen maken.
Wie lopen er allemaal in het gebouw rond? Hoe zal het gebouw eruit komen te zien?
Natuurlijk zijn er heel veel kinderen en leerkrachten, ook kleinere kinderen van de
Paraplu en Peuterspeelzaal Klein Duimpje. Misschien komt de drumband er wel in……Dat
kan niet reageert een ander kind dat geeft veel te veel herrie, dan kunnen wij niet goed
leren. Nee, maar dat kan ook ’s avonds, of we moeten geluidsdichte muren maken.
Er zal in de nieuwe school gegymd worden en gedanst. Daarnaast kunnen er
muzieklessen en typles gegeven worden. We gaan dan samen Carnaval vieren in de
Brede School Plus.
Het zal een groot gebouw moeten worden als er zoveel mensen gebruik van willen
maken. Er moeten veel aparte ruimten gemaakt worden, zodat we geen last van elkaar
hebben.
Lijkt het jullie een goed idee om een Brede School Plus te bouwen?
Het is erg handig dat alles in één gebouw komt te zitten. Als de Paraplu ook in het
gebouw komt, is het makkelijk voor de kleinere kinderen, dan hoeven ze niet steeds een
stuk te lopen. Het zou erg leuk zijn als deze kinderen op de speelplaats mogen spelen.
Maar misschien is het beter als ze een aparte speelplaats krijgen, zodat ze niet omver
gelopen worden door de grotere kinderen.
Het overblijven kan op dezelfde manier verder gaan, dus in verschillende ruimten. We
hoeven gelukkig niet lang aan tafel te zitten en mogen na het eten lekker op de
speelplaats gaan spelen. Misschien moeten ze het wel gratis of goedkoper maken.
Misschien is het handig als de dokter ook in het gebouw komt. Als je dan een keer naar
de dokter moet, dan hoef je niet opgehaald te worden, maar dan kan je in hetzelfde
gebouw naar de dokter gaan.
Wat zouden de mensen uit het bejaardenhuis in de Brede School Plus kunnen doen?
Ze zouden hier kunnen gymmen, dat doet mijn oma namelijk ook. Er kan ook een
bingomiddag georganiseerd worden. Ze kunnen computerles volgen of misschien wel
gaan fitnessen.
Zouden ze ook in de klassen mee kunnen helpen?
Ze zouden kunnen helpen bij het overblijven of met techniekactiviteiten.

Zijn er nog dingen waar wij aan moeten denken als we de Brede School Plus gaan
bouwen?
Ja, als we nu op de gang samen werken aan een opdracht, dan hebben we vaak last van
anderen die door de gang lopen. En als de deuren openstaan hebben we last van de

andere kinderen. Het zou fijn zijn als er een aparte ruimten komt, waar we kunnen gaan
werken. In de klas kunnen de kinderen dan stil werken, daar is dan ook de leerkracht om
te helpen als je het niet snapt.
Misschien moet de speelplaats na 17.00 uur op slot gedaan worden, zodat er niemand
meer op de speelplaats kan komen, want af en toe ligt er rotzooi op de speelplaats. Hier
is niet iedereen het mee eens, want ’s avonds is het erg leuk om op de speelplaats te
spelen. Vooral in de zomer zijn er vaak groepjes kinderen. Na het eten gaan we kijken of
er al iemand op de speelplaats is en anders halen we een paar kinderen op, daar kunnen
we fijn verstoppertje spelen.
Er zijn wel vaak grotere jongens op brommers, maar die doen eigenlijk niets. Het kan wel
zijn dat jongere kinderen hier bang voor zijn, omdat ze op de brommers rijden, stoere
praat hebben of roken. Maar wij hebben er geen last van, ze rijden ook niet hard op de
speelplaats.
Wij willen Maartje Coolen, Merel van der Hoff, Simon Kruijssen en Amber Sparidaens
bedanken voor dit gesprek.

