
Vensterschool weer'school'
.'Een school is
centrum'
o Terug naar de
goed onderwijs

Foor Gea f',4euio'nr ,

geen wijk-

basis en

Groningen I)e Vt,rrstt'rstIrolen in
de stad Groningcrr wor rlt'n weer ge-
woor.r 'school' ,/,t, r,ijr.r volgens de
gemèelttc tlc uígt,lopen.jlrrcn te veel
verworder tot wijkccntra waar
maatschappelijke 1;roblemen ntoc-
ten worden opgelost.

"De school in de Vensterschool is
ondergesneeuwd", zegt wethouder
El$ Pastoor. Er lopen te veel hulp-
verleners en niet-orrrlt' rwi jsgeven -
rlt'rr ronrl t'n r't:zijn tt.vccl ovt,tlt,1'
L)t li,il t'.t I tl tr. il rr.t I Ittlrlt,rHctt,r,rtr lrr.l
Onclt't fvt1., l'.r..ttrr,t \À'tt rl,t.ltrrnl Í.r.n
nieuwt' l<t,r.t., rr',r,rrl,rl ,lr, r, lrillr.tr
Weeraalt tlt, lorrrttlr.', ttr.kkr.tl '.1rh.
nadruk kotttt tr' llf ll".tl rrp l'r)r.(í (rrl
derwijs, de kw,rlrr,.rr \,rr ,lr. lr.r.l
kracht en prestatr(,fi{.r r( lrr \\,r.r kí.rl

Het openbaar orrtllrr,r,rl., r.. lrlrl
met de aanpak. "De bilrlrol I rr.r.l, rrl

deren, volwasseneuetirrt,rltr. r,ll
maatschappelijke diensrvt'r l,'rrrr r1,

alles wordt gedropt in de Vt'rr.,r,.r
scholen", zegt Marita Schrcrrr v,rrr
het openbaar onderwijs. "Maar ct,rr
school is geen wijkverzrnrt,lllt.
bouw. Het is een school."

Door terug te gaan narr tlt, lr.rsis
moet de kwaliteit van ht.r onder-
wijs verbeteren, want (.en aantal
basis- en middelbare scholen in de
stad scoort onder de maat Hoe de
nieuwe koers voor de ll Venster-
scholen met daarin 34 samenwer-
kende basisscholen uitpakt, wordt
l<omend schooljaar geëvalueerd.
I)rrirlt'lijk is wel dat de locatiema-
ll-t(tr,ts ttt rlirttrct rr:rrr .1.'

Oefenen voor het EK
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Itvlv Deplaatselijke mobiele eenheid van Lviv in de oekraine loopt zich nu al warm noor mogelijke rellen tiidens hpt EK-wmrhal,|-. ll- l--- l- Ll-- ^-
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Lvlv Deplaatselijke mobiele eenheid van Lviv in de Oekraihe loopt zich nu al warm voor mogelijke rellen tijdens het EK-voetbal
dat dit jaar in Polen en Oekraïne plaatsvindt. ï,:t:.,1';,:t:' $.{P,fti.t'!i,,t ',".. ti:tt.:fr,,,r!,'rltt,fr,.:,

komend r.h";lj;;r-';'.;;i;""*d"
Duidelijk is wel dat de locatiema-
nagers, in dienst van de gemeente,
een andere functie krijgen.

De Vensterscholen, opgezet in
7996, zljn het initiatief van voor-
malig wethouder Henk Pijlman, nu
de baas van de Hanzehogeschool.
Groningen was voortrekker op dit
gebied en het legde de basis voor de
brede scholen die de afgelopen ja-
ren overal in het land als padden-
stoelen uit de grond schoten. Ook
deze scholen worden steeds meer
bekritiseerd als'bedrijfsverzamel-
gebouwen' waar diverse gebmikers
weliswaar onder een dak zitten,
maar niet samenwerken.

Huur stadion
Emrnen onlaag
Ernmen Emmen is van plan de
huur van het stadion van FC
Emmen, nu 350.00O euro per
jaar, substantieel te verlagen.
Ook overweegt de gemeente af
te zien van het prioriteitsaan-
deel in het noodlijdende FC
Emmen. De club wordt zoweer
baas in eigen huis. >>n8
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