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Ulft, 31 augustus 2022. 
 
Geachte College van B&W, 
 
Graag wil de PvdA fractie het onderstaande onder uw aandacht brengen, 
 
De PvdA fractie heeft zorgelijke signalen ontvangen met betrekking tot het welzijn van leerlingen die 
onderwijs volgen op het Almende college: locatie Laudis college te Silvolde. 
Het betreft een groep leerlingen, mogelijk van de Covid generatie, die in de lockdown vanuit basisonderwijs 
naar het VO-onderwijs zijn ingestroomd. 
 
Er is een “ time-out “ groep geformeerd vanuit deze school die extern onderwijs hebben gehad. Dit door een 
extern ingehuurde leerkracht op locatie en tevens daarbij begeleiding in de vorm van sport/ activiteiten en of 
andere fysieke inspanningen. Dit project heeft proefgedraaid op de locatie Mills Gym te Ulft.   
 
Dit heeft uiteindelijk maar een korte week geduurd waarna de “stekker “er uit ging door mogelijke financiële 
hobbels.  Gezien het feit dat er door de gemeente, door middel van deze interventie vanuit de school, al 
preventief en vanuit de vroegsignalering  al een inzet te realiseren is, maakt dat er mogelijk vanuit de 
gemeente kansen zijn om deze hobbels glad te strijken.  
 
Preventief gezien zou dit een uitgelezen kans zijn om deze leerlingen, die door de school al op mogelijke 
zorgelijke signalen, naar deze externe locatie werden gestuurd, in beeld te krijgen en te houden om erger te 
voorkomen. Daarbij doelend op verzuim, vroegtijdig school verlaten en gaan behoren tot de  “bankzitters 
“categorie of andere zorgen op diverse leefgebieden voor de toekomst. Daar preventie en vroeg signalering 
een rol is die bij de gemeente thuis hoort richten wij ons met deze mail aan u als college. 
 
Wij zijn ons er bewust van dat de leerlingen op de genoemde VO school niet alleen leerlingen zijn uit de 
gemeente Oude IJsselstreek maar mogelijk ook uit de omliggende gemeentes. 
Derhalve zou bovenstaande mogelijk een gedeeld probleem (moeten ) zijn met collega wethouders van de 
omliggende gemeenten.  
 
Onze vragen zijn :  

• Kunnen hiervoor de bestaande corona gelden, toegekend aan alle gemeentes,  worden ingezet om 
bovenstaand financiële hobbel te tackelen? Dit zijn immers gelden die ingezet kunnen worden om 
achterstanden op cognitief, executief sociaal en emotioneel vlak in samenhang aan te kunnen 
pakken.  

•  Dit mogelijk te onderzoeken in samenwerking met de omliggende gemeenten. Zodat dit project, ten 
gunste van de leerlingen, doorgang kan blijven vinden ? 

• Hoe ons college/ betreffende wethouder de scholen gaat benaderen om dit geoormerkt budget te 
besteden. 

Daarbij denkend aan de bevordering van de samenwerking in de gemeente met diverse partijen in het kader 
van bovenschoolse maatregelen om Covid achterstanden, vertragingen en problemen te verhelpen. 
 
De PvdA fractie wil nog graag wijzen, als advies, op onderstaande citaat afkomstig uit de Tweede Kamer 
brief over het Nationaal Programma Onderwijs: 
Het budget dient u te gebruiken om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de 
coronapandemie. U kunt daarvoor maatregelen nemen in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, 
buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen. Uw maatregelen 
moeten aansluiten op de behoeften van kinderen in uw gemeenten en bij de interventies die scholen al 
nemen. Daarom is het belangrijk dat u hierover overlegt met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. 
 
Mvg namens de Fractie PvdA 
Doke Tempels. 
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