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Trots op de openbare school
‘Niet apart, maar samen’ stond er vroeger al op posters die ik als kind zag hangen in
mijn openbare lagere school. Onder de tekst een groepje door Dick Bruna getekende
kindertjes met schooltassen. Met dat beeld ben ik opgegroeid. Ik vond het toen al
mooi, dat ‘samen naar de openbare school’. De poster dateert uit 1966, zag ik laatst,
gemaakt in opdracht van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Dat was een sterke
campagne, maar anno 2010 lijkt de boodschap toch wat weggezakt. Hoog tijd voor
een nieuwe campagne. En die komt eraan!
VOS/ABB en de VOO hebben de handen ineen geslagen en zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor een echte campagneweek. Daar worden nu ook weer posters
voor ontworpen. In januari komen ze beschikbaar. Ik hoop dat elke openbare school
ze ophangt. Zodat de leerlingen van nu opgroeien met zo’n zelfde beeld als ik destijds.
Dat is zelfs nog belangrijker dan toen, want de samenleving is veel multicultureler
geworden. In de openbare school kunnen kinderen van jongs af kennismaken met
mensen met andere achtergronden, ideeën en gewoonten. Het mooie is dat ze dan
niet vanuit hun eigen vesting kijken naar andere groepen, maar binnen hun eigen
groep de verschillen tussen mensen ervaren. Dit is een belangrijke meerwaarde van
het openbaar onderwijs, waar we trots op mogen zijn.
Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs natuurlijk erg belangrijk, en ook wat dat
betreft zitten de openbare scholen goed. Kijk alleen al naar de voorbeelden in dit nummer van School!: een openbare vmbo-school die bekroond is vanwege het innovatieve
onderwijsconcept, een openbare school die de Leraar van het Jaar in huis heeft, en een
speciale openbare school die van VOS/ABB het predikaat TOP-school heeft gekregen.
Geen wonder dat op steeds meer plaatsen ouders opstaan die hun best doen om de
openbare scholen in stand te houden. Met succes, zoals u ook in dit blad leest.
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Dit openbaar onderwijs verdient de spotlights. Doet u mee aan de campagneweek
in maart? VOS/ABB en de VOO helpen u om er een week van te maken die net zo veel
indruk maakt als de Dick Bruna-poster toen. Maar nu met inzet van moderne middelen, van website tot twitter. Op pagina 10 en 11 van dit blad leest u er alles over. En
kijk ook eens op de speciale nieuwe website www.openbaaronderwijs.nu. <
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