
Mijn mening

Rimburg, 28 november 2006

Zondag 25 juni brandde de nevenvestiging van basischool
Bei de Ling in Rimburg na blikseminslag af. Wat op die
avond al door velen werd geopperd: "Dit is de doodssteek
voor onze school"; "Dit komt MOVARE goed in haar kraam te
pas", werd verleden week bewaarheid. Aan de
afgevaardigden van Ouderraad en Dorpsraad werd
medegedeeld dat alleen de groepen 1, 2 en 3 binnenkort
nog onderwijs krijgen in Rimburg. Onderwijsstichting
MOVARE heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze fatale
brand. Ondanks toezeggingen van de gemeente Landgraaf om
financieel bij te springen en voorbijgaand aan de
verzoeken van Ouderraad en Dorpsraad Rimburg.
Waarom heeft men de ouders en leerlingen zo lang aan het
lijntje gehouden?
Waarom kan de school niet behouden blijven?
De school kan toch worden herbouwd met de opbrengst uit
de verzekeringspenningen. De situatie zoals ze voorheen
was kan zo weer worden hersteld. Als dat niet zo is,
omdat er geen financiële middelen voor zijn dan klopt er
iets niet en heeft men ook op dit punt gefaald.
Plotseling worden er argumenten uit de hoge hoed van de
heren regenten getoverd die wij eerder nog niet gehoord
hebben. Zo zouden de leerlingen van de bovenbouw te
weinig sociale contacten opdoen omdat de groepen te klein
zijn. Hoe kom je erop! Je zou toch aannemen dat hoe
kleiner de groep, hoe beter en intensiever de begeleiding
van de leerkracht is. Bovendien bestaat het leven van
kinderen niet alléén maar uit school. Ook buiten school
communiceren en spelen kinderen met elkaar.
Na een jarenlange periode van onzekerheid komt nu een
einde aan het bestaan van een volwaardige school. MOVARE
heeft door slecht beleid de afgelopen jaren er bewust op
aangestuurd dat het leerlingenaantal in Rimburg niet kon
groeien. Veel ouders hebben door de alsmaar voortdurende
onzekerheid over het voortbestaan van de school hun
kroost al elders ondergebracht.



Voor het dorp Rimburg betekent het verdwijnen van de
school een forse aderlating voor het sociale en culturele
leven. Om enkele zaken te noemen: de jaarlijkse
Sacramentsprocessie, het kindercarnaval, de ledenaanwas
naar de diverse verenigingen, dreigt allemaal verloren te
gaan.
Onderwijsinstelling MOVARE als directie van 52 scholen in
de regio die notabene zegt te werken vanuit de missie:
“Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor
autonomie en authenticiteit van elk mens in een
respectvolle omgang met elkaar en de wereld waarin wij
leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij
van morgen”, gaat hier dus volledig voorbij aan het
belang van de gemeenschap Rimburg.
Tot slot: als het dan zo is dat de bovenbouw (groep 4, 5
en 6) niet meer in Rimburg terecht kan, dan zou je toch
denken dat MOVARE er voor zorgt dat de leerlingen op de
dichtsbijzijnde scholen terecht kunnen. Maar dat is niet
zo, op de dichtstbijzijnde school is geen plaats. Voor de
ouders geldt dan ook bekijk het maar, zoek het zelf maar
uit, daar hebben wij (MOVARE) geen boodschap aan.
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