
Gentse ouders willen betere combinatie van opvang en vrije tijd

Laat tieners na examens niet
zomaar op straat rondhangen
De stad Gent zal ook
in de laatste week van

augustus haar speel
pleinwerking
openhouden Ook zijn
er plannen om jonge
tieners op de vrije
dagen na de examens
van straat te houden

VAN ONZE REDACTRICE

VEERLE BEEL

brussel I Uit een grote bevra
ging van ouders kinderen en sleu
telfiguren 1 200 mensen in to
taal door onderzoekers van de
Artesis Plantijn Hogeschool in sa
menwerking met de jeugddienst
van Gent kwamen twee knelpun
ten naar voren In de laatste week

van augustus zijn de meeste gezin
nen terug uit vakantie en moeten
de ouders al opnieuw aan het
werk zegt Elke Decruynaere
Groen schepen van Onderwijs
Opvoeding en Jeugd Opvang in
scholen is er niet omdat die de
start van het nieuwe schooljaar
voorbereiden Veel ouders noe

men die week een probleemweek
wat opvang betreft Vandaar dat
we de stedelijke speelpleinwer
king vanaf deze zomer tot eind au
gustus openhouden Het is als het
ware een quick win

Een andere relatief snelle op
lossing wil de schepen realiseren
door middelbare scholen en ande

re organisaties te vragen om in de
week na de examens vlak voor de

vakantie begint toch in een aan
bod te voorzien voor jonge tieners
Decruynaere Omdat veel ouders
erover klagen dat hun kinderen
dan maar wat rondhangen Ze
mogen nog niet op vakantie ver
trekken want het schooljaar is
nog niet beëindigd Maar ze moe
ten toch niet meer naar school

Dus hangen veel tieners rond op
straten en pleinen of gaan ze naar
de bib Wel misschien kan daar in
die week ook een aantrekkelijk
aanbod voor tieners geboden wor
den Scholen zelf kunnen ook zin

volle maar plezante activiteiten
aanbieden

Te vaak alleen thuis

Ouders vinden het ook niet zo

fijn dat hun jonge tieners tijdens
het schooljaar veel alleen thuis
zitten meer dan de helft zit alleen

thuis op gewone weekdagen ter
wijl maar een op de drie ouders
dat de beste oplossing vindt Op
woensdagnamiddag zit een op de
drie tieners thuis terwijl maar
een op de vijf ouders daar vrede
mee heeft

Het kan vaak niet anders om
dat ouders later werken dan de
schooluren en middelbare scho

len geen opvang aanbieden Een
citaat Mijn kind is niet zelfstan
dig maar er is geen andere oplos

sing Soms is er wel een halfuurtje
studie maar dat voldoet niet Het
is meer een plek waar iedereen
moet stilzitten en toch niemand
studeert of huiswerk maakt

Erger wordt het tijdens de exa
mens waar tieners een halve dag
alleen thuis zijn Waarom geen ge
zamenlijke studieplek aanbieden
met echte studiebegeleiding
waar ook op gestructureerde mo
menten tijd is voor ontspanning
vragen ouders zich af

Ook over de nood aan opvang
van jongere kinderen bevatten de
onderzoeksresultaten een schat
aan informatie Gezinnen hebben

doordeweeks een andere opvang
behoefte dan op woensdagnamid
dag De schoolvakanties zijn nog
een ander paar mouwen

Op gewone schooldagen zou
den zeven op de tien ouders hun
kleuters het liefst zo veel mogelijk
thuis hebben Voor de school be

gint lukt dat voor bijna acht op de
tien kleuters Maar als de school

uit is lukt het veel minder Vier op
de tien kleuters zijn op sommige
dagen thuis bij een van beide ou
ders maar tegelijkertijd maken
zeven op de tien kleuters ook gere
geld gebruik van naschoolse op
vang Twee op de tien kunnen ook
af en toe naar de grootouders

Ook ouders van kinderen in de

lagere school zouden hun kinde
ren wat minder in de naschoolse

opvang willen laten

Ze mogen nog
niet op vakantie
vertrekken want
het schooljaar is
nog niet beëindigd
Maar ze moeten
toch niet meer
naar school

ELKE DECRUYNAERE GROEN
Schepen van Onderwijs in Gent

Waarom tijdens
examens geen
gezamenlijke
studieplek
aanbieden met
echte studie
begeleiding
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Circusschool

Dat lijkt slecht te rijmen met de
roep van ouders van jonge tieners
naar meer opvangmogelijkheden
Feit is dat ouders en kinderen als
ze helemaal vrij konden kiezen
vaker voor vrijetijdsactiviteiten
zoals sport muziek toneel of cir
cusschool zouden kiezen Vooral
ouders van wie de kinderen nu in

de opvang zitten vragen nadruk
kelijk naar een groter aanbod en
vooral naar een betere combina

tiemogelijkheid Mijn kinderen
kunnen op woensdagmiddag wel
naar de muziekschool maar na
dien niet terug naar de opvang
zegt een ouder Als er toch opvang
nodig is dan liefst in de school
zelf of toch in de nabijheid
Met de resultaten van dit on

derzoek wil de stad Gent op zoek
naar opvang die beter aansluit bij
de wensen van de gezinnen Sa
mengevat meer combinatiemo
gelijkheden opvang dicht bij huis
als het toch moet en ook graag op
lossingen voor specifieke proble
men zoals pedagogische studieda
gen korte vakanties en de na exa
menperiode

Het Gentse stadsbestuur stelt de

resultaten woensdag voor in de
Kopergietery in Gent Inschrijven
dlko pb stad gent

In de dagen voor de vakantie begint weten veel tieners niet echt waarheen Tenzij het mooi weer is natuurlijk Foto de Blaarmeersen jimmyKets
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