7 Wij willen een gemeente...

...waar uitstekend onderwijs
gegeven wordt.
Goed onderwijs is een belangrijke trekpleister voor nieuwe inwoners en ondernemers. Want onderwijs is
de basis voor de ontwikkeling. Van de kinderopvang tot de middelbare school. Wij willen op alle niveaus
excelleren. Onze gemeente beschikt over een groot aantal uitstekende scholen, met docenten die zich vol
passie en overgave inzetten voor onze kinderen. Zij verdienen de volledige steun van de gemeente.
We accepteren geen vroegtijdige schoolverlaters. Ons streven is dat alle kinderen in Leidschendam-Voorburg
de school verlaten met een diploma. De leerplichtwet wordt nageleefd.
De gemeente staat open voor de jeugd. Alle leerlingen in groep 8 zijn minimaal één keer te gast bij de
gemeente. Daarvoor wordt een interessant en educatief programma ontwikkeld over het werk van de
burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad. Ook middelbare scholen worden actief gestimuleerd
om kennis te maken met de gemeente. Onze lokale geschiedenis, van de Romeinse tijd tot nu, speelt hierin
een belangrijke rol. Musea openen de deuren voor scholieren.
De huidige locaties van de bibliotheek blijven bestaan. Maar we gaan wel mee met de toekomst. De
bibliotheek wordt op een innovatieve en ondernemende manier aantrekkelijker en toekomstbestendig
gemaakt.

... zonder onduidelijke wachtlijsten

Die schrikken jonge gezinnen letterlijk af. ‘Verwachten jullie een kindje? Meld het dan maar gelijk aan bij
de basisschool, anders is er geen plek.’ Veel inwoners met jonge kinderen herkennen deze woorden gelijk.
De basisscholen in onze gemeente kampen met lange wachtlijsten. Dit zorgt voor onrust onder ouders.
Onnodig wat ons betreft. Wij maken werk van de aanpak van wachtlijsten. De vrije schoolkeuze staat niet ter
discussie.

… in moderne en passende gebouwen

Scholen moeten een gezonde en veilige leer- en werkomgeving bieden. Wij maken werk van de
modernisering van onze schoolgebouwen en schoolpleinen. Sport op school is een belangrijke basis voor
een gezond leven. Ook leert het kinderen de broodnodige motorische vaardigheden. Daarvoor zorgen we
voor gekwalificeerde docenten en buurtsportcoaches en voldoende ruimte om te sporten, in de gymzalen,
maar ook bij sportaccommodaties en buitenspeelplaatsen rondom de school.
Scholen worden zo ingericht dat ze ook buiten schooltijd gebruikt kunnen worden. We stimuleren dat
gymzalen bijvoorbeeld ter beschikking worden gesteld aan sportverenigingen. En klaslokalen aan de
buurtvereniging en buitenschoolse opvang. Uiteraard in goed overleg met het schoolbestuur.
Rondom scholen en op belangrijke routes van en naar school zorgen we voor de grootst mogelijke
verkeersveiligheid. Verkeerslessen en-examen zijn daarbij belangrijk.

… met voldoende aandacht voor individuele behoeften

Want ook kinderen die wat moeilijker meekomen verdienen top-onderwijs. Om de kansen van kinderen met
taal- of ontwikkelachterstanden te vergroten, stimuleert de gemeente vroeg- en naschoolse opvang of een
Integraal Kind Centrum.

Talent moet beloond worden. Daarom willen we ook extra aandacht voor kinderen die meer kunnen dan
gemiddeld. Niet in een hoekje met een extra werkje, maar professionele aandacht en begeleiding om het
beste uit jezelf te halen.

Daarom willen wij:







Actieve aanpak vroegtijdig schoolverlaters
Educatieprogramma over de gemeente en lokale geschiedenis
Aanpak van de wachtlijstenproblematiek
Voldoende ruimte om te sporten
Aandacht voor kinderen met leerproblemen
En extra aandacht voor talenten

