COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Het was een mooie week in onze
gemeente. Gezien het grote aantal
aanwezigen op het Kwizzut-feest
denk ik dat ik u niet hoef te vertellen dat Sint Anthonis en Ledeacker
terugkijken op een mooie en spannende avond. Teams (waarin jong
en oud vertegenwoordigd) waren
zo enthousiast over de stijging op
de ranglijst, dat er meteen al berekeningen op los werden gelaten:
als de stijging zich zo zou voortzetten zouden zij zeker de felbegeerde
trofee mee naar huis nemen. Dat
zou dan in 2027 zijn, als ik het mij
goed herinner. Over de prognoses
van ons team zal ik mij niet uitlaten, maar met een 19e plaats zijn
we dik tevreden en wat belangrijker
is, is dat we het reuze gezellig met
elkaar gehad hebben. Een woord
van dank aan de organisatie van
Kwizzut is zeker op zijn plaats. Bij
dezen!
’s Ochtends mocht ik het nieuwe
gezondheidscentrum openen. Voor
een gemeenschap als de onze, met
ontgroening en vergrijzing, met de
wens dat we steeds langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en
met alle ontwikkelingen in de zorg
die grote consequenties hebben, is
dit een aanwinst. Aan de basis de

huisarts en de apotheker die elkaar
gevonden hebben en elkaar versterken. En deze, aangevuld met
een diëtiste, een psycholoog, een
podotherapeut en de buurtzorg
allemaal verenigd in een prachtig
functioneel en modern gebouw.
Kortom een echt gezondheidscentrum en daar ben ik trots op.
Zondag was de dag van de patroonheilige Sint Antonius Abt. Daarom
vond de traditionele Heilige mis
van het gilde in de kerk plaats en
met de installatie van Gerrit Wientjes kreeg deze een extra feestelijk
tintje.
Van het Ministerie van Onderwijs
kregen we de aankondiging dat
Metameer Stevensbeek (en daartoe
behoort ook de Jenaplan-locatie
in Boxmeer) het predicaat “Excellente School” mocht ontvangen.
Maandag net voor 12 uur werd het
bekend gemaakt en ben ik naar
Stevensbeek gegaan. En hoe gaat
dat op zo’n dag. Na de felicitaties
dronk ik koffie met Harrie Koolen
en Wouter Middendorp en ook Bart
Lunshof kwam nog even langs. Ik
ben geen onderwijsdeskundige,
maar als ik probeer samen te vatten
wat dit voor de school betekent dan
denk ik, dat niet de onderwijsdoelen maar vooral ook de behoefte
van de leerling centraal staat. Het
ontwikkelen van talenten, op het
tempo en binnen de mogelijkheden
van de leerling om zo de onderwijsdoelen te behalen, betekent een
andere aanpak en dat kan alleen
een excellente school, met een
excellent team in een omgeving
waar de leerlingen en de ouders dit
ook zo ervaren. Want daar kijkt de
inspectie naar. Dus niet alleen of de
schoolleiding en de directie de aanpak waarderen en daar bewust mee
bezig zijn, maar ook of leerlingen en
de ouders dit merken en waarderen!
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