Kindconferentie Súdwest-Fryslân 2022
Adviezen School van de toekomst

De school van de toekomst vormt de spil van de wijk, daar waren de kinderen het snel over eens.
Verschillende scholen met een verschillende identiteit staan gebroederlijk naast elkaar en delen zaken
als een speelplein en een technieklokaal. Dat is handig, want sommige scholen in Súdwest-Fryslân
hebben maar weinig leerlingen en daarmee ook niet altijd genoeg geld voor een eigen technieklokaal.
Om ervoor te zorgen dat ieder kind toch kan kiezen welke school bij hem of haar past, is het volgens de
kinderen wel belangrijk dat je ook echt iets te kiezen hebt. Maar… kinderen van verschillende scholen
moeten elkaar natuurlijk wel kunnen ontmoeten.
Op de school van de toekomst moet je verder ook alles kunnen krijgen wat je nodig hebt om fijn op te
kunnen groeien. Om dat voor elkaar te krijgen, willen de kinderen op elke school een leerlingenraad in
het leven roepen. Op die manier kunnen kinderen meedenken met hun school en er op zo voor zorgen
dat daar alles is wat ze nodig hebben. Zo moeten er bijvoorbeeld lieve meesters en juffen zijn, die niet
alleen maar bezig zijn met hun les maar ook rekening met de leerlingen kunnen houden. Niet ieder
kind is hetzelfde, en dus leert niet ieder kind ook hetzelfde. Bovendien wíllen kinderen ook niet altijd
dezelfde dingen leren: de één wil graag rekenen, terwijl de ander liever knutselles krijgt. Iedereen moet
op school zichzelf kunnen zijn, vinden de kinderen. Daarom moet er meer aandacht komen op school
voor ‘leren leren’. Daarnaast is het ook zo dat niet ieder kind altijd even lekker in zijn of haar vel zit.
Daarom moet er een praatjuf zijn op elke school, waar je terechtkunt met je verhaal. Bijvoorbeeld als je
je zorgen maakt omdat het thuis even niet zo goed gaat.
Als het thuis inderdaad even niet zo lekker gaat, of als het thuis erg druk en lawaaiig is, kan het ook
erg lastig zijn om rustig en geconcentreerd huiswerk te kunnen maken. Het idee van een huiswerkklas
klonk de kinderen daarom als muziek in de oren. In die huiswerkklas kun je onder begeleiding en met
een speculaasje erbij eerst even je huiswerk maken, zodat je daarna lekker zorgeloos van je vrije tijd kan
genieten.
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Want ook een zorgeloze vrije tijd is een voorwaarde om fijn op te kunnen groeien. Dat moet voor
alle kinderen bereikbaar zijn, ook voor kinderen van ouders die niet zoveel geld hebben. Zo is er in
Friesland veel water, en daarom vinden de kinderen dat er van school uit gratis zwemles moet worden
aangeboden. Gratis moeten ook de activiteiten zijn voor kunst en cultuur. Zo kunnen ook de kinderen
uit arme gezinnen er lekker op uit om te ontdekken waar hun talenten liggen, en hoeven ze niet binnen
te blijven uit angst voor verdrinking.
Tot slot heb je natuurlijk ook nog plekken waar je kunt leren buiten school. De kinderopvang is er voor
kinderen die nog niet naar de kleuterklas gaan, en de BSO voor kinderen die al wel naar school gaan.
Op die plekken leer je ook van alles wat je nodig hebt om fijn te kunnen opgroeien. Samen spelen,
samenwerken met anderen, omgaan met dingen die niet helemaal volgens jouw zin gaan… Het is
daarom belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om naar de kinderopvang te gaan. Die moet in
de buurt van de school zijn, op een plek met veel groen waar er veel activiteiten georganiseerd kunnen
worden die ook voor kleuters beschikbaar zijn. Zo kun je, als je op de kinderopvang zit, vast rustig
wennen aan de iets oudere kinderen, zodat school niet zo eng meer is.
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