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Vragen die we horen… 

 

De afgelopen weken zijn er via verschillende kanalen, verschillende vragen van ouders bij ons 

terecht gekomen. 

 

Schoonmaak; 

Ouders geven aan dat ze de school niet zo schoon vinden als voorheen/ niet zo schoon als zij 

vinden dat nodig is. Ze vragen zich af hoe dit komt en wat we er aan 

doen?  

Onze school heeft sinds de start van dit schooljaar te maken met een 

nieuw schoonmaakbedrijf. Dit schoonmaakbedrijf heeft eerst een 

interieurverzorgster bij ons ingezet die het vele werk dat een school 

met zich meebrengt niet overzag. Gelukkig hebben ze op korte 

termijn nieuwe hulp aan ons kunnen bieden. We merken dat deze 

nieuwe hulp onze school schoonmaken ook een flinke klus vindt. Ze 

doet goed haar best, maar ze heeft haar draai zeker nog niet 

helemaal gevonden.  

We zijn het dus eens met ouders dat de schoonmaak beter moet. Het heeft onze aandacht en 

er wordt hard gewerkt aan verbetering. Er is ons beloofd dat in de kerstvakantie de school 

extra schoongemaakt zal worden. We hopen dat u na de kerstvakantie dus een mooie schone 

school aan zult treffen! 

 

Hangjongeren; 

Een ouder gaf aan dat ze zich zorgen maakt over het feit dat in de 

avonduren hangjongeren bij het RaJuBiBoS verblijven.  

Weet de school wat er na schooltijd bij het gebouw gebeurt en doet 

ze hier wat aan? 

We weten dat in de zomer regelmatig jongeren bij het gebouw 

rondgehangen hebben. Een groepje jongeren zocht de voorgevel 

van het RaJuBiBoS op (onder de luifel). De jongeren zaten en lagen 

bij het gebouw. Soms rookten ze een sigaretje soms rookten ze meer… soms dronken ze 

frisdrank, soms ging het om alcohol. Dit weten we omdat peuken en zakjes van hasj gevonden 

zijn, maar ook blikjes en heel af en toe ook lachgaspatronen.  Hier worden we natuurlijk niet 

blij van. Daarom zijn in er in september, oktober en november hierover gesprekken gevoerd 

door alle locatieleiders van het gebouw met politie, jongeren werkers, straatcoaches en de 

gemeente.  

Iedereen is het eens dat jongeren een plek moeten hebben waar ze gezellig samen kunnen 

komen. Iedereen is het ook eens dat het RaJuBiBoS geen geschikte plek hiervoor is. Hoewel er 

na de zomer weinig hangjongeren meer bij het gebouw zijn gezien, willen alle partijen toch 

werken aan een oplossing. 

Er is een plan gemaakt hoe er gezorgd kan worden dat er samen met de jongeren naar 

geschikte alternatieven gezocht wordt.  

Gelukkig wordt er dus door allerlei partijen samengewerkt om te zorgen dat er verandering 

komt in de situatie.  

Daarnaast proberen we elke ochtend te kijken of er blikjes of dergelijke liggen die 

hangjongeren eventueel achter hebben gelaten. Dit zodat we ze op kunnen ruimen voordat 
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onze kinderen naar school komen. Gelukkig ligt er echt niet elke ochtend rommel in de hoek 

onder de luifel. Daarnaast lukt het niet elke dag om te vegen/ schoon te maken voor schooltijd.  

Maar we doen er wel onze best voor! 

 

Vrijwillige ouder bijdrage; 

Een ouder stelde de vraag waar het geld van de vrijwillige ouderbijdrage aan besteed wordt 

(omdat ouders met kerst zelf eten meebrengen voor het kerstbuffet). De bijdrage die ouders 

aan de OuderRaad (OR) betalen (35 euro per kind per schooljaar) wordt besteed aan allerlei 

zaken door het hele jaar heen  

Enkele voorbeelden: de paaslunch, de voorstelling die alle kinderen bekijken op de juffendag, 

cadeautjes voor de schatkamer op 5 december en klascadeaus voor 

de hogere groepen op 5 december, versieringen voor de school bij 

verschillende feesten, de kosten van de schoolreis worden aangevuld 

(want de 25 euro die ouders betalen voor schoolreis zijn niet 

kostendekkend) enz. enz. enz…. 

 

De ouder die de vraag stelde noemde de bijdrage: schoolgeld.  

Dit is niet het geval. Het onderwijs op onze school (en de meeste 

scholen in Nederland) is helemaal gratis.  

Geld voor het onderwijs krijgt de school van de regering. Dit geld is 

niet bedoeld om feestjes van te vieren. Het is om leerkrachten te 

betalen, de energie kosten/ onderhoud in het gebouw en 

schoonmaak te betalen en om onderwijsmiddelen te kopen.  

Het is niet genoeg geld om ook nog feestjes van te vieren.  

Daarom zijn scholen vrij om vrijwillige ouderbijdrage te vragen voor 

de feestjes… en dat is wat de OR voor ons doet. Het geld vragen aan 

ouders en vervolgens zorgen dat er leuke feestjes van gevierd 

worden op school.  

We kunnen ons voorstellen dat ouders benieuwd zijn naar de precieze 

inkomsten en uitgaven door de OR. Daarom zal er in januari van 

2019 een moment zijn waarop de OR op school aanwezig is en aan 

alle ouders die dit willen, zullen uitleggen wat er aan geld binnen 

komt en waar het aan wordt uitgegeven.  

We hopen dat bovenstaande informatie voorlopig voldoende is om 

ouders er van te overtuigen dat het geld niet voor niets aan u 

gevraagd wordt, dat u het niet voor niets betaalt, maar dat het 

helemaal ten goede komt aan uw kind! 

 

We zijn blij dat de vragen het schoolgebouw in zijn gekomen. Het komt vaak voor dat ouders 

op het plein praten (heel soms zelfs mopperen ;-) ) over zaken zonder dat ze hier de school 

over benaderen. Praten of mopperen zonder de persoon (of personen) die de nodige informatie 

en antwoorden hebben, of iets aan de situatie kunnen veranderen aan te spreken: helpt niet.  

 

Daarom willen we de ouders bedanken die naar binnen zijn gekomen en hun vragen hebben 

gesteld. Dank zij hen kunnen we antwoorden geven, maar zijn we ook op de hoogte van de 

zorgen die er zijn. En nu weten we dat we misschien nog wat beter ons best moeten doen om 

sommige vlakken! 
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