Harrie Jacobs in gesprek met Jan Berger over de brede school plus.
Harrie Jacobs is wethouder binnen onze gemeente en verantwoordelijk voor financiën,
onderwijs, recreatie, toerisme, cultuur en sport.

Hoe kijk je tegen de brede school plus aan?
De brede school plus is een unieke kans voor Lage Mierde. Niet alleen voor de jeugd,
maar voor jong én oud. Het kan een stimulans zijn voor de leefbaarheid en de sociale
cohesie in het dorp.
Een mond vol mooie woorden, maar het komt hier op neer dat voor jong en oud de
drempel om met elkaar in contact te komen wordt verlaagd of misschien zelfs wel
verdwijnt. De koppeling van onderwijs (basisschool d’n Opstap) met de sociale culturele
voorziening (De Ster) maakt dat mogelijke behoeften, denk bv. aan computercursussen
voor volwassenen, makkelijker worden georganiseerd. Ouderen kunnen meer gaan
betekenen voor de jeugd. Ik denk aan hetgeen ik heb gezien op de brede school in
Elsendorp, de kinderen kregen breiles in de klas. De onderwijzer besloot daarvoor de
“experts” bij uitstek te raadplegen te weten oudere dames die in de ontmoetingsruimte
van dezelfde brede school zaten te kaarten. Deze dames leerden deze kinderen met veel
plezier de kneepjes van het breivak.
Hoe zie je de functie van het gemeenschapshuis in brede school?
De Ster moet zijn eigen functie en identiteit behouden maar dat moet wel een goede
vorm krijgen in combinatie met het onderwijs. Denk aan het voorbeeld van oma die
breiles geeft maar je kunt hierbij ook denken aan activiteiten tijdens de naschoolse
opvang zoals toneellessen, of allerlei spelletjes. Hierin is een goede samenwerking tussen
de paraplu en De Ster noodzakelijk. Als je “bij elkaar in huis woont” wordt dat allemaal
veel gemakkelijker. Ook educatieve uitstapjes voor de jeugd, zoals op stap naar een
veehouder of een bezoek aan een verzorgingstehuis zou door De Ster gecoördineerd
kunnen worden. Verder zal de combinatie van school en gemeenschapshuis een
aantrekkingskracht kunnen betekenen voor vrijwilligers. Ouders zien waar De Ster mee
bezig is en niet-ouders zien waar de school mee bezig is. De participanten zullen in
eerste instantie gericht moeten zijn op hun kerntaken en op samenwerking waar dat een
meerwaarde oplevert.
Zie je ook problemen in de samenwerking tussen de participanten?
Natuurlijk komen er problemen, die komen er nu eenmaal altijd. Het bouwen aan een
brede school plus is een proces waarbij je moet geven en nemen. Voor zover ik de
participanten nu met elkaar aan het werk zie ben ik ervan overtuigd dat ze allemaal de
meerwaarde van het “bij elkaar in huis wonen” goed voor ogen hebben en daarom bereid
zullen zijn om problemen op te lossen. Kortom, ik heb veel vertrouwen in deze club
mensen.

