School
De basisscholen van Swolgen en Tienray gaan in 2016 samenwerken.
Broekhuizen en Broekhuizenvorst delen al jaren een school. Sommige andere kleine scholen
blijven voorlopig zelfstandig.
In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

1.1 ‘De fusie van kleine scholen is
onoverkomelijk’
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1.2 ‘De fusie van kleine scholen vergroot de
kwaliteit van het onderwijs’
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1.3 ‘Het vertrek van een school is de doodsteek
voor een dorp’
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Toelichting vragen 1.1, 1.2 & 1.3
1 Scholen zijn belngrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Ontmoetingsplek voor jonge ouders. Daar
worden ook afspraken gemaakt voor andere dorpsactiviteiten. Er wordt op te veel dingen bezuingd
en dan wordt gesproken over nieuwe kansen. Ik ben het er jiet mee eens!
2 Fusie scholen ja, als ze in het dorp blijven.
2 Het zijn keuzes die gemaakt worden. Vaak met een financiële onderbouwing. Dat wil dus zeggen dat
we niet meer geld over hebben voor het onderwijs.
2 Kwaliteit van onderwijs is in kleinere klassen beter dan in grote. Kinderen krijgen dan meer
aandacht.
3 Elk dorp heeft behoeft aan: kerk, school, voetbalclub, fanfare en kroeg
3 Mijn mening is dat het in iedere kern anders is en maatwerk is. Dat samenwerken op den duur
onvermijdelijk is is een feit.
3 Wanneer is een school een kleine school? Wanneer word het onderwijs slecht of juist te duur. Waar
ligt de grens. Moeten er in de stad niet maximale aantallen aan leerlingen gesteld worden, omdat te
veel leerlingen op een school negatief werkt op die leerlingen?
3 Zolang een `fusie` betekent dat het besturen en leerkrachten samen gaan, maar de school zelf op
een dorp blijft bestaan kan ik er mee leven. Echter schaalvergroting is niet altijd een kwaliteits
verbetering.
4 Alleen fuseren als er geen andere mogelijkheden meer zijn. broekhuizen en broekhuizenvorst liggen
vlak bij elkaar. andere dorpen liggen te ver uit elkaar.
4 De aanwezigheid van school in combinatie met verenigingen vormen de basis van de leefbaarheid in
de kernen. Als de school wegvalt zullen de kinderen ook de sport gaan beoefenen buiten het dorp,
samen met klasgenootjes.
4 De inwoners creëren zelf de leefbaarheid
4 Een doodsteek hoeft het niet te zijn, als de school voor beide dorpen goed bereikbaar is.
4 Een fusie voor scholen is prima maar wanneer een school uit een kleine gemeenschap verdwijnt, is
dat de zoveelste aderlating met betrekking tot de leefbaarheid in een kleinere kern. Alles lijkt zich
toe te spitsen om zoveel mogelijk openbare instellingen, sport- onderwijs- sociale- en
zorgvoorzieningen naar Horst te halen. Men kan zich afvragen hoe Horst er tegenover zou staan
wanneer dergelijke voorziening niet meer in Horst zelf, maar alleen nog maar in Venlo of Venray
voorhanden zou zijn. Zelfreflectie zou bij besluitvorming niet misstaan.
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4 Een kleine school hoeft niet aan kwaliteit in te boeten, de kwaliteit kan juist veel beter zijn. Het is
heel jammer als een dorp geen school meer heeft. Je gaat kinderen uit hun omgeving halen, dat is
nooit goed.
4 Het ideaalplaatje is natuurlijk wel dat elk dorp een eigen school heeft met een eigen identiteit. Maar
helaas is het in de (nabije) toekomst uit kostenoverwegingen noodzakelijk om de kleine scholen te
laten fuseren.
4 Het vertrek van een school wegens onvoldoende leerlingen is een feitelijk gegeven. Wie zich daar
niet bij wil neerleggen heeft 2 mogelijkheden: 1. verhuizen naar een plaats waar dat wel voldoende
leerlingen zijn; 2. mensen met schoolgaande kinderen overhalen in zijn dorp te komen wonen.
4 Ik denk dat het inderdaad niet te vermijden is, maar een dorp zonder school.....heel `kaal`....
4 Omdat er minder aanwas komt van kinderen moeten we kunnen accepteren dat er fusies komen.
4 Onderwijs in kleine school daar krijgen de leerlingen veelmeer aandacht
5 Afhankelijk van de aantal kinderen , basis school met minder dan 100 kinderen geen toekomst.
5 Alles weg is nooit goed !!! Be voorbeeld in Meerlo , voetbalclub - weg, gemeentehuis - weg, Visvijver
- weg ( over 9 Jaar ), Mavo - weg, vrouwenbeweging - weg ( komt geen aanwas bij ), wie neemt de
bakkerij over anders is deze ook weg, Dan nog de kerk - weg, als je er in een dienst 40 of 50 gelovige
nog aantreft, is het op. Toch kunnen wij in Meerlo wel " TROTS " op zijn, dat wij nog wel een Pin
Automaat en een Gezondheid Centrum hebben.
5 In duitseland en oostenrijk worden kinderen opgehaald en gaan in de grote plaatsen naar school.
5 In heel veel landen is de Nederlandse situatie onbestaanbaar (denk aan Denemarken) en toch is
iedereen daar heel gelukkig en het onderwijs is uitstekend van kwaliteit. Gewoon even wennen.
5 Na de oorlog is Swolgen ook al veel jaren naar Tienray naar school gemoeten. De jongens gingen
naar Tienray de meisjes naar Swolgen, dit heeft goed fefunctioneerd. Echter Swolgen en Tienray
bestaan nog steeds als dorp.
5 Scholen zijn nodig voor de leefbaarheid van een dorp. Maar alvorens een school sluit is het van
belang dat een dorp ook de krachten bundeld om een goed alternatief te hebben . als men het laat
gebeuren is het achteraf altijd een doodsteek
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