
City	  challenge:	  	  ‘OUD	  &	  NIEUW’	  
	  
	  
Inleiding	  
School	  
Mijn	  jongste	  kind	  zit	  sinds	  september	  van	  dit	  jaar	  op	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  De	  
basisschooltijd	  als	  moeder	  ligt	  dus	  achter	  mij.	  En	  dat	  houdt	  in	  dat	  mijn	  aanwezigheid	  op	  
school	  niet	  meer	  nodig	  is	  en	  zelfs	  ‘ongewenst’!	  
	  
De	  trend	  die	  de	  laatste	  jaren	  zichtbaar	  werd	  op	  de	  basisschool,	  is	  dat	  het	  voor	  de	  
leerkrachten	  steeds	  lastiger	  wordt	  om	  ouders	  te	  vinden	  die	  bereid	  zijn	  iets	  te	  doen	  voor	  
school	  en	  daarmee	  de	  leerlingen.	  Er	  is	  sowieso	  altijd	  een	  gebrek	  aan	  mensen	  voor	  de	  
tussenschoolse	  opvang	  (de	  overblijf),	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  aan	  ouders	  die	  leerlingen	  
willen	  rijden	  naar	  excursies	  of	  die	  mee	  willen	  helpen	  met	  festiviteiten.	  	  
	  
Grootouders	  
Als	  ik	  terugdenk	  aan	  mijn	  eigen	  grootouders,	  dan	  viel	  het	  mij	  altijd	  op	  dat	  de	  klein-‐	  en	  
later	  de	  achterkleinkinderen	  blijdschap	  en	  vrolijkheid	  bij	  hen	  teweegbrachten.	  Het	  leek	  
wel	  of	  ergens	  een	  nieuwe	  energiebron	  werd	  aangeboord	  die	  een	  andere,	  vitale	  kant	  van	  
mijn	  grootouders	  naar	  boven	  haalde.	  	  
	  
Mijn	  idee	  
Mijn	  idee	  is	  om	  de	  ouderen	  een	  rol	  te	  geven	  op	  de	  basisscholen	  in	  hun	  wijk.	  	  
Als	  suggesties	  voor	  activiteiten,	  denk	  ik	  bijvoorbeeld	  aan	  het	  volgende:	  
1.	  Er	  op	  basisscholen	  regelmatig	  behoefte	  aan	  ‘leesouders’	  of	  –	  in	  dit	  geval	  –	  aan	  
‘leesouderen’.	  Ouderen	  zitten	  met	  één	  of	  een	  paar	  leerlingen	  in	  een	  aparte	  ruimte	  en	  
helpen	  bij	  het	  oefenen	  van	  lezen.	  	  
2.	  Het	  bemensen	  van	  de	  bibliotheek.	  
3.	  Het	  geven	  van	  kooklessen.	  Een	  klein	  groepje	  kinderen	  haalt	  bij	  wijze	  van	  les,	  eerst	  de	  
boodschappen	  en	  kookt	  of	  bakt	  vervolgens	  iets	  lekkers,	  samen	  met	  een	  oudere.	  
	  
Vervoer	  
Het	  vervoer	  naar	  school	  zal	  misschien	  niet	  nodig	  zijn,	  als	  de	  ouderen	  in	  staat	  zijn	  zelf	  
naar	  de	  basisschool	  in	  hun	  buurt	  te	  lopen.	  Is	  dat	  niet	  mogelijk,	  dan	  is	  het	  wellicht	  een	  
idee	  om	  een	  ouder	  die	  zijn	  kind(eren)	  toch	  al	  met	  de	  auto	  naar	  school	  brengt	  (best	  
veel!),	  te	  vragen	  om	  de	  oudere	  in	  de	  buurt	  op	  te	  halen.	  
	  
Het	  feit	  dat	  de	  ouderen	  op	  de	  buurtschool	  helpen,	  maakt	  dat	  de	  ouderen	  meer	  met	  
(jongere)	  mensen	  uit	  de	  buurt	  in	  contact	  zullen	  komen.	  Dit	  is	  positief	  voor	  de	  cohesie	  in	  
de	  wijk	  en	  bevordert	  het	  sociaal	  actief	  blijven	  van	  de	  ouderen!	  
	  
Hartelijke	  groet,	  
Irma	  de	  Koning	  
06	  -‐	  27	  598	  798	  
idk@planet.nl	  


