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(Van onze correspondent)
IJSSELSTEIN - De onder·
wijsteams van de twaalf IJsselsteinse basisscholen bepalen in overwegende mate
graag zelf wat er in de school
gebeurt en de kans voor
ouders om in bepaalde gevallen aan de mening van de
meerderheid van de ouders
gestalte te kunnen geven, is
klein. Dit is een van de conclusies uit de enquete die
G. J. Korterink, Th. Sloots en
H. Oldenhof hebben samengesteld, respectievelijk uitgewerkt, ten behoeve van de
raadscommissie voor onderwijs.

V\lid. maar een formulicr Is zock
geraa kt. zodat de conclusics "OOr
elf scholen gctrokkcn zijn. De
seholen zfjn anoniem gcblc\lcn.
Op :c:lechts L\\o"OO scholen doen
ook ni t.oudercommissi~leden mee
aan de besluitvc1I'llling over de wijxe van las gaven, onderwijsvemi-eu·

wing en het opstellen van het
leerplan. Inhoud geven aan het
begrip ouderparticlpatie wordt
lang nlet volledig toegepast: het
varieert van hat helpen bij lessen
tot het vel ZOIj(en van het documenta.tiecenmnn.
Hulpmidde!en ziin op aile scholen voldoende nanwezig. hoewel
'\ aan to bevelen is een geluidsfiSmprojeotJor en een fot<>-kopieerappaa-aat op een voor aIle scholen
centraal punt t.e plaatsen. Tien

scholen hebben '"'" pick-'Up. een
bandrecorder, een dia'Projector,
t .v" een stencil machine, een

zijn dan ook niet bepaald onder de

aan de doelstelling dat het speelleermnteriaal behalve in de eerste,
ook in de tw<>ede klas gebruikt

mee de hulpmiddelen worden gebruikt.

Zeven van de elf schoJen hebben
geen en!tele bindJnrg met het werk
van de peda..aogische centra en de
helft van de 5cholen ontbeert de
nieuwe impulsen via men5en die in
opieiding V?OT onderwijzeT zijn:
ar zlj n viji hospiteerscholen tego.
nover ~en prak:t~ikschool. De scholen die adviseren tot het testen
van ldnderen passen <lit met in het
onderwijssysteem toe. De testen
worden ook niet gebruikt als een
middel om het onderwijs aan het
kind &an te passen, aileen in noodgevalJen. SJechts vier scholen rna.
ken gebruik van de ctiensten van
twt pedagogisch LllStiiuut van de

en een stencilinbrander.

WErNIG GEBRUIKT

neelschoolse vorming wordt onvol·
doende be.!1Ut. De relaUe school-

document.a.tiecentrum

v oe

g roepswerk is het moost In zwa.ng
VOOT de crea1ieye vakke.'1.
De meeste seholen voldoen nJet

Utrechtse universiteit. Oak de mogelijkh9id VOOr mind" r traditio-

een

•
1

slechts djf vakken . Dit gekit in
nog sterkere mate VOOT de radio.
De samenstellers van de enquete

indruk van de intensiviteit, waar·

ra.c:tio,

Door ont\\";kkclingcn in de over·
heidszorg en blnnen het onder·
wijs, wordt \'ao de adviscrendc en
beslissende gemeenleUjke Ins tao·
ties steeds meer inJlOudclijke ken.
nls vcrwacht.. dje men tot dusver.
re niet voldoendc had, zcker wat
betreft de bljzondcre seholen. AUe
tW3ait IJsselsteinsc basstsscholcn
hebben het vragcnfonnuHer Inge·
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maatschappij, zoo ls dit tot uithll\
Rietbij vie! op d.t njet elke komt in de contacten met bij
school het documentatiecentrnm voorbeeld club- en buurthuizen,
gebruikt bij aardrijkskunde, ge- !IJkt eenrichtJinllSverkeer en is ann
schjedenis en biologie. De pick-up van mhoud. Geen en-kele school
wordt RlIeen bij muziek:onderw~is geett zuiver klassikaal cmderwijs
gebrui.lDt, en de televisi-e voor of zuiver groepsonderwijs. MaaT

moet worden. Het veTdient zelfs
aanbeveling dC'l.e speelleennateria~
len steeds naar hogere klassen uit

te breiden. Bij de be'mtwoording
van de vragen. wat de scholen
onde r maatscha.ppelijke vonnillg
'·erstaan en hoeverre men nan die
omschrljving voldoet, b!even de
meeste scholen zoor abstract. Men
had kennelijk moeite met de?",
Lastige. maar volgens de samen~
stellers helangrijke vragon.
Het inzicht o ver de i«..egratie
kleuter·basisonderwijs is lang niet
altijd scherp en de samenslellers
betreuren het dat drie scholen de
vrnag hierover niet beantwoord
hebhen. Hun conelusie luldt dan
ook clat het duidelijk op papier
zeLten van eigen ideeen hierover
cen zware opgaaf blijkt te zijn. Of
de scholen ervaren de overgang
van de k!eutcrschool nanr de ba~
sisschool a.ls minder ingrijpend. 6£
men weet met de begeleidlng goon
raad; e'en feit is <tat aan de over~
gang ''''31l de basisschool naar het
vcrvolgondervlijs veel meer aan·
dacht wordt besteed. Twee schoo
len geven les in wiskunde, een

begint er binnenkort mee, en ~n

schoo} geeft les in een moderne
tnal. Enige kennis van deze zaken
vergemakkelijkt
weliswaar
de
O\·ergang, naar het vervolgonde r~
w1js, mas r Korterink, Sloot en
Oldenhof waarschuwen voor een
Ie grote intellectuele belastlng van
de leerlinge.n.

GEEN MUZIEKLES
Op lUaRr lierst tien scholen doen

20wel de jongens als de melsjas
mee met handwerkeD, ho.ndenar·
beid, stofversierOn, tekenen. rouzick en dramatische expressic, wat
men positief en opvnllel1d noemt.

Het Is echter bedenkelijk dat op
ron school geen muzielcies gegevell
wordt. Op de vmag \Vat de scho1en
vonden. dat de gemeentelijk& over~
heid voor hem zou kunnen doen,

was het duideliJkste antwoord het
oprichten van cen schoolbegel ei~
dingsdlenst.. Z even schoJen vroegen daarom, terwijl cr ook vijf
scholen zijn, die graag een verhaging van de exploitaticvergoeding
willen.
Vooral arm de wensen voor de

schoolbOgeleidingsdienst zal de gemeent.e uitdrukkelijk aandacht
mooten be:steden, zo besluiten de
samensteUcrs de uitwerking van
de enguete.
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