
VVD en PvdA leren van bezoek

'Weekendschool' in Dordrecht

zondag 28 februari 2010 15:37

Ingezonden
Trix van der Torren (lijsttrekker VVD), Trudy Sommeling (PvdA) en Frank

Duijnhouwer (PvdA) draaiden het programma van Stichting Pet'je af mee
met het programma van de zogenaamde 'Weekendschool' in Dordrecht.
Dit bezoek staat in het kader van de verkenning naar de mogelijkheden

voor dit initiatief in Gorinchem. 'Pet'je' stelt kansarme jongeren in de
gelegenheid om    te 'snuffelen' aan het brede scala van ontwikkelingen in
de maatschappij en het bedrijfsleven.

Het is nog stil in de wijk Crabbehof als de raadsleden rond 11 uur 's
ochtends aankomen op de school waar de 'Weekendschool' plaatsvindt. In
de centrale hal ontbreekt het niet aan bedrijvigheid. Veertien kinderen zijn

er vandaag. De groep wordt opgesplitst in een thuis- en een uitgroep. De
thuisgroep krijgt vandaag, tot een uur of drie, een expert op bezoek.
   Daan van de Voort, directeur van 'Pet'je af', stelt de raadsleden voor aan

één van de deelnemers. Deze vragen hem wat hij vindt van Pet'je af.
“Lauw!", antwoordt de stoer uitziende jongen enthousiast. “De vorige keer
was hier iemand die sieraden maakte van koper!"

Betrokkenheid
Daan legt uit dat 'Pet'je af ' minder sturend is dan het reguliere onderwijs.
“We laten de jongeren meer gaan binnen ruimere grenzen en kijken naar

wat er gebeurt. Door hun wereld letterlijk te vergroten, krijgen de jongeren
hier een beter beeld van de maatschappij". Het is leuk te zien dat 'Pet'je
af', dat volgens Van de Voort een betere naam is voor de beeldvorming

dan de 'Weekendschool', ook gaat leven bij de ouders, familie en buren
van de deelnemers. “De laatste open dag was de belangstelling groot."
Deelname van 'Pet'je af' is gratis, maar niet vrijblijvend. Betrokkenheid van

de kinderen en hun ouders is een voorwaarde. Bij verzuim worden er
kosten doorberekend.. Zo wordt deelname een zeer bewuste keuze. De
kinderen geven zelf aan wat ze graag willen leren. Het daarop aangepast

aanbod is vernieuwend, maar vanuit een voorspelbare structuur die
veiligheid biedt. Na het kringgesprek met limonade wordt de expert
ge?ntroduceerd.

De expert
Saskia Coenders, van de afdeling educatie Luchthaven Rotterdam, neemt
plaats tussen de kinderen en doet eerst een voorstelrondje. Dan laat

Saskia haar pasje zien. “Oh, dat heeft mijn broer ook!", roept één van de
kinderen spontaan. Saskia springt daar direct op in en begint met de
uitleg van de veiligheidseisen op het vliegveld. Zij legt een aantal

voorwerpen op tafel die verband houden met beroepen op de luchthaven
en vraagt de kinderen of zij weten wat het allemaal is. De “pingpongbatjes"
spreken het meest tot de verbeelding, evenals de röntgenfoto van een

koffer. Op Saskia's vraag wat het ronde voorwerp is op deze foto, roepen
een aantal kinderen in koor: “Een bom!"
Volgende week gaan de kinderen op bezoek bij Saskia op de luchthaven.

Er is van alles geregeld voor de kinderen om zoveel mogelijk beleving te
kunnen realiseren. De week erna vindt de evaluatie plaats. De presentatie
die dan gemaakt wordt is voor de vierde week waarbij dan de ouders en

bekenden komen kijken. Daarna begint weer een nieuw blok van vier
weken rondom een andere expert.
De raadsleden zijn bijzonder onder de indruk van de betrokkenheid en het

enthousiasme van alle coaches en de kinderen. Zij zullen op hun beurt
hun achterban enthousiast maken voor de voordelen van een
'Weekendschool' in Gorinchem.

Naar fotobesteloverzicht >>    (0 foto in winkelwagen)
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