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Aanleiding:  
Het college heeft met een zogenaamde raadsinformatiebrief, d.d. 22 september 2011, de 
raad geïnformeerd over de door het college vastgestelde Evaluatie Brede school Ridderkerk.  
In de evaluatie wordt teruggekeken op 4 jaar Brede school in Ridderkerk. 
 
Doel bespreking 
Uit de evaluatie Brede School blijkt hoe goed het concept in Ridderkerk aanslaat en hoe het 
wordt gewaardeerd.  
Rem Koolhaas, de op dit moment meest invloedrijke Nederlandse architect, beweert in zijn 
recente boek: ‘Winkelen is vermoedelijk de laatst overgebleven vorm van openbare 
activiteit.` Dat klinkt treurig en versterkt onze steun aan de brede school. 
 
Kinderen een kans geven om op jonge leeftijd in een veilige omgeving hun horizon te kunnen 
vergroten, nieuwe andere positieve rolmodellen te ontmoeten (denk aan kinderen uit 
kwetsbare milieus of gezinnen), kennis te maken met andere kinderen uit andere lagen en 
buurten. Het is een investering in het kind maar vooral ook in onze samenleving. 
 
Graag aandacht voor: 

 RU 11/05735 De brede school is nog niet uitontwikkeld. Er zijn drie verbeterpunten en 
een aantal aanbevelingen. Onduidelijk is of alle basisscholen nu meedoen. Er was 
ooit sprake van aarzeling bij de gereformeerde scholen, doen zij nu mee? Zo ja, 
fantastisch! Zo nee, waarom (nog) niet? 

 Er is al veel inzet van andere aanbieders. Onduidelijk is welke niet professionele 
aanbieders zich al wanneer hebben ingezet/bijgedragen. 

 Inzet van combinatiefunctionarissen voor de brede school is belangrijk maar ook 
bezuinigingsgevoelig. Hoe wordt daarmee omgegaan? 

 LEA is enthousiast en spreekt zich uit voor een Brede school in elke wijk. Bij de 
beantwoording van de begrotingsvraag PvdA 15B wordt gesproken over 5 brede 
scholen (i.e. 2 ‘nieuwe’). In welk tijdpad volgen de andere wijken? 

 Er blijken nog geen prestatieafspraken met S&W over het minimale aanbod. 
Opmerkelijk want subsidie etc. is toch al verleend? Of wordt gekeken naar 
versobering? 

 Beantwoording begrotingsvraag PvdA 15B: In sommige gevallen zal een eigen 
bijdrage worden gevraagd. Waarom en wanneer? Dit betekent dat kinderen/gezinnen 
zullen afhaken. Hoe houden we het laagdrempelig juist voor die kinderen die het het 
hardste nodig hebben? 

 Hoe betrekken we de omwonenden op een positieve manier bij Brede scholen 
waardoor het ook voor oudere(n) een aantrekkelijk sociaal ontmoetingspunt kan zijn? 

 Voor de ‘Pleintjessport’ wordt aan scholen gevraagd om te investeren voor € 1.400,- 
in spelmateriaal. Onduidelijk is of dat specifiek onder de verantwoording van de 
scholen valt en/of wie er voor aansprakelijk is bij vernielingen van het spelmateriaal. 
Is hier ook partner Bobo (buitenschoolse opvang) bij betrokken? 
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