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Onderwijs

Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk worden overschat.
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en de
samenleving. De rol van de gemeenten - het creëren van optimale
randvoorwaarden hiertoe - is beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, zaken
als huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De vrijheid van onderwijs is leidend voor het
gemeentelijk onderwijsbeleid.
Belangrijke punten:
• Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun
mogelijkheden. Dat kan een ‘gewone’ maar ook een ‘speciale’ school zijn. Dat is het
uitgangspunt van passend onderwijs.
• In overleg met het onderwijsveld maatregelen nemen ter voorkoming van vroegtijdige
schooluitval.
• Opheffing van een basisschool in een kleine kern of bepaalde wijk moet zoveel mogelijk
worden voorkomen.
• Belangen van het christelijk onderwijs hebben vanzelfsprekend de volle aandacht van de
PCG.
• Ondersteunen van initiatieven om op alle openbare scholen godsdienstonderwijs aan te
bieden.
• Voorlichting over kindermishandeling, andere gezinsproblemen en over pesten op school is
nodig om de problemen op tijd te onderkennen.
• Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding, verslaving, cyberpesten,
internetgedrag, loverboys etc.
• Onderwijs stimuleren om leerlingen kennis te laten maken met het werk van de
gemeenteraad en het politieke spel in de lokale democratie. Dit kan bijvoorbeeld door een
jeugdgemeenteraad waarbij elke school met een fractie is vertegenwoordigd.
• Het actueel houden van het ‘Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs’ .
• Gemeente mag niet ‘sturen’ met onderwijsgebouwen. Scholen en besturen bepalen zelf of ze
samenwerken of zelfs samengaan.
• Zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij binnenklimaat, veiligheid
en duurzaamheid prioriteit hebben.
• Behouden van peuterspeelzalen voor de kleine kernen. Met name het voortbestaan van
Humpy in Langbroek heeft onze aandacht.
• De PCG ondersteunt de plannen om een nieuwe Brede School in de Heul te realiseren.
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