
Stressen voor een plek in de kleuterklas
dinsdag, 01 maart 2016 14:10

                

                Directrice Halman spreekt de aanwezige ouders toe.             

WILLEMSTAD — Ouders met een kind dat komend schooljaar voor het eerst naar het
funderend onderwijs mag gaan stressvolle tijden tegemoet. De vraag of hun kind wel of
niet wordt aangenomen op de school van hun keuze zal hen de komende twee maanden
slaaploze nachten bezorgen.

    

  Vorige week openden de scholen van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO)
hun deuren voor de inschrijving. Deze week zijn de scholen van Dienst Openbare Scholen
(DOS) en het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) aan de beurt. Het Vigdis
Jonkheer Mensing College (VJM) is de enige Nederlandstalige katholieke basisschool van
Curaçao. Kim Sambo stond gisteren al vroeg op het schoolplein om haar vierjarige zoontje
Elijah aan te melden. Om drie uur ‘s middags zou officieel de aanmelding beginnen, maar om
kwart over één parkeerde ze haar auto op het parkeerterrein. 

Om klokslag drie uur kwam directrice Halman naar buiten. Ze stapte op een bank en sprak de
ouders toe. “Welkom op onze aanmeldingsmiddag.” Slechts kinderen die voor 1 oktober 2016
vier jaar zijn geworden komen in aanmerking voor een plek in groep 1. Het VJM heeft slechts
plaats voor 30 kinderen in de kleuterklas. Drie daarvan zijn voor kinderen uit de buurt.
Daarnaast is de school verplicht om drie kinderen van RKCS-personeel aan te nemen. “Dat
betekent dat de school 24 plekken heeft om te verdelen over heel Curaçao”, aldus Halman. De
moed zonk de aanwezige ouders in de schoenen. Nadat de aanmeldingsformulieren werden
uitgedeeld konden de ouders deze invullen. Katholieke gezindte is erg belangrijk voor deze
school. Omdat er zich zoveel kinderen aanmelden heeft de school de luxe om alleen kinderen
die katholiek gedoopt zijn aan te nemen. Dat is namelijk een van de regels van het
schoolbestuur, om katholiek gedoopte kinderen voorrang te geven.
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Een lid van de oudercommissie liep rond met A4’tje over de commissie. Voor de school is de
betrokkenheid van ouders belangrijk voor het succes van de schoolcarrière van het kind. Arelys
Alves-Meulens vindt het spannend om haar dochter op haar oude school in te schrijven. “Als
kind heb ik hier, het heette toen George Charles Pire College, een leuke tijd gehad. Ik hoop
echt dat mijn dochter hier kan komen. Ik heb hier een goede basis gehad. Mijn oud-klasgenoten
en ik hebben allemaal nu een goede baan of doen iets positiefs met hun leven.”  

               

                Krap 30 kinderen worden komend schooljaar op het VJM aangenomen.             

 2 / 2


