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Een groeiende leefgemeenscbap wordt ahijd gekonfronteerd met onderwijsproblemen. Aile frakties
bebben tijdens de Aigemene Bescbouwingen nadrukkelljk de aandacbt gevraagd voor bet onderwijs in de vele facetten. Oat de voorstellen ver uiteen
lagen is duidelijk, vooral bij zo'n onderwerp spreekt
bet verschil in maatschappijvisie.
De PKIJ bouwde bet gebeel op vanaf de peuter tot
de volwR'sene.
~
De PKIJ pleit voor !:wee extra peuterspeelzalen en
twee beroepskramten. Men gaat er vanuit dat de
ouders de kinderen niet aan de peuterleraressen ge·
ven om zelf vrije uren te kringen, men ziet bet meer
in de sotiale en individuele ontwikkeling van de
peuters. Een bedrag van ~ertl2duizend gulden voor
het peuterprojekt wordt door de PKIJ als wenselijk
•
gezlen.
I

muzieklessen aan leerlingen van basisscholen
ziet de PKIJ het helemaal zitten. Men wiJ gebruik
gaan maken van 'komekoncerten' en men wil voor
het muziekonderwijs aan de 6e klassers van twaalf
lagere scholen best een bedrag van twaalfduizend
gulden bescbikbaar stellen. Voor licbamelijke op·
voeding wil de PKIJ dolgraag een vakleerkracht in
gemeentelijke dienst aanstellen. Met belangsteJling
ziet de PKIJ uit naar de stappen die gezet worden
voor de stichting van een openbare MAVO.-Voor
edukatieve kursussen voor volwassenen pleit de
. PKIJ voor een bedrag van tien mille. De SGP zal
• niet instemmen met een subsidieregeling voor peu·
terspeelzalen, bij deze fraktie leeft bet gevoel liat
hier primair een taak voor de ouders Iigt. Volgens de
opvatting van de-SGP is bet voor de ouders een
voorrecht dat ze hun jongere kinderen kunnen op,
voeden.

trekking tot de intrekking van
de schoolgrenzen had hij cen
prettiger antwoord op zak: beslaten is dat telkenjare in overleg en in samenwerking met de
schoolraad de schoolgrenzen
worden aangepast. De suggestie vandeCF om te komen tot
de stiehting
een avond·
Mavo/ Havo en eventueel
Moedermavo geeft de wethouder graag in overweging aan de
Usselsteinse Mavo-scholen.
Het aantrekken van een vak·
kracht voor lichamelijke opvoeding is niet zo'n probleem.
Wat daarna komI is moeilijker. Schoolbesturen moeten
een zwart op wit gestelde garantie geven v~~r het aanlal te
geven uren en ze moeten tevens
volledig instemmen met /.o·n
benoeming. En dan komi cr
oak nag zo iets als salarisverrekening met de bijzondere scholen om de hoek kijken . Het is
toch niet zo eenvoudig als je
denkt.
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Er wordt hard gewerkt aan de
o pl oss ing m.b.t. het onderwijs
aan de kinderen van builenlandse werknemers .
Wethouder Boenders is cen

groa t voorstander van hel

ge~

yen van muziekondersijw aan
leeTlingen van L.O . Geld is
daar echter - de PK IJ wecs

crop - nogal wat voar nodigen
o mdat geld slechts een keer
kan wo rden uitgegeven ziet
Boenders toch niet zo direct
mogeJijkheden. temeeT niet

amdat subsidie hiervoor praktisch noo it gegeven wordt. Hij

De VVD vraagt waar toch de en als er dan toch gestudeerd deed wei de suggestie eens kenSchool Advies- wordt wi! men ook wei welen lakt Ie zoeken met de plaatseIn het VVD-vaan- of er oak mogelijkheden zijn
onderwijs de basis voor een 'Moedermavo',
de persoonlijke ontwikkeling genoemd. De VVD
De PKIJ tensloue bracht nog·

:~~i~~·~~!~~~O~~P dat bij bepaalde

I

.
van Us.
meer dan de helft van
Icerlingen van elders ko.
~~~ . Met name benadrukte
11 hier de streekfunktie.
Men ziet het als bitter hard no.
dat het scholen-aanbod in
11!~s:!s~;:':~vergroot wordt. De
11
pleit dan ook voor een
Scholengemeenschap. De in·
gestelde 's choo!grenzen zijn.
volgens de VVD. in praktijk
ondingen en men wi! ze dan
ook zo spoedig mogelijk Ingetrokken zien. De CF is erg ge.
lukkig met het feit dat het bestuur van de Christelijkc Mavo
het bezwaarschrift tegen het
plan Achterveld heeft ingetrokken. De CF wi! best eens
onderzocht zien welke mogelijkheden er in Usselstein zijn
voor een avond MavoOHavo

I

eens nadrukkelijk onder de
aandacht dat het tobben is met
het onderwijs aan de kinderen
van de in Usselstein werkende
gastarbeiders. ook deze kinderen zijn leerplichtig.
Watzegt wethouder Boenders.
portefeuille-houder. nu op al
deze opmerkingen?
Hij wijst er de VVD op. dat het
wei mooi is. te stellen dat er be·
paalde beleidsombuigingen
ten aanzien van het onderwijs
moeten komen. Mag hij dan
weI horen in welke richting bij
de VVD gedacht wordt. is zijn
vraag. Hij acht het een moei·
lijk haalbare zaak een Scholengemeenschap Ie vormen;
hierbij moet n.1. van andere ge·
mcentebesturen ook medewer·
kinggegeven wordep . Met be-

lijke muziekverenigingen.
Wellicht kunnen deze de jeugd
eens naar muziek laten luiste·
ren en wat over de verschillende instrumenten vertellen .
In zo'n geval kan zelfs het mes
van twee kanten snijden (onze
gedachte Ad J. V.) omdat er
dan altijd wei wat ledenwinst
inzit. Ook de PK IJ werd op
haar wenken bediend m.b.t. de
peuterspeelzalen. Het ligt cen
tikkeltje minder vast blijkt wei
Uil het antwoord van de wethouder. Enkele weken geleden
is een rapport uitgebracht over
de speelzalen. In de begelei·
dende briefwijst de werkgroep
erop dat het rapport nag onderwerp van besluitvorming
zal worden onder ouders. vrijwiJligers j sters en besturen van
club- en buurthuizen.
Als men er binnen eigen gele·
deren nag geen totale overeen·
stemming over heefl kan men ••
aldus Boenders, beter pas or
de plaats maken.
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