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XVIII. I'IET ONDERVÍIJS, CURSUSSEN, SCHOOL gN BEROEPSKEUZE.

Kleuteronderwijs,

De gemeente heeft zowel in Gieten als in Gieterveen een - door een bestuur
beheerde - kleuterschool (beide algemeenl,
Het aantal leerlingen is resp, 79 en 30, wat in totaal ca. 85 pct van alle 4 en
5 jarigen in en om deze beide plaatsen bedraagt.
hr Gieterveen gaan practisch alle kinderen met 4 jaar naar de kleuterschool;
toch is de behuizing erg gebrekkig en lelijk, nl. in een lokaal van de oude school
Deze wordt binnen afzienbare tijd afgebroken, zodat reeds thans naar een nieuw
onderdak moet worden gezocht"
Misschien kan - als alternatief van een aparte nieuwe kleuterschool - de mogelijk-
heid worden bekeken voor onderbrenging in het nieuw te bouwen dorpshuis of in
daaraan vast gebouwde lokalen. Dit zou zeker een aanmerkelijke kostenbeqiaring
kunnen betekenen

De kleuterschool in het hoofddorp Gieten is wel van goede k\Maliteit.
In Nieuwediep gaan de kinderen naar een ldeuterschool in Bareveld"
Cijfers hiervan zijn niet bekend.

Lagere scholen,

a" De werkgroep Culture1e Situatie is van mening, dat in de gemeente Gieten
de voorbereidingsmogelijkheden voor een middelbare schoolopleiding soms
gebrekkig zijn.
Na de 6e ldas lagere school is het meestal gewenst, dat de kinderen een brugklas
volgen, wat althans voor sommige kinderen niet nodig zou behoeven te zijn,
Een jàar ulo is voor dat doel minder geschiliÍ, orndat de 1e klas ulo slecht
aansluit op de le k)as hb.s d gymnasium.

Dat vergeleken bij de stad de sprong naar een middelbare school vanuit
Gieten moeilijker is, schrijft de werkgroep toe aan de volgende oorzaken:
1" er is in Gieten, evenals bijna overal elders op het platteland, geen of bijna

geen schoolkeuze, wal schoolkwaliteit betreft" Ieder dorp heeft zijn eigen
school, waar alle kinderen, vlug of langzaam, en uit alle ontwil<kelingsmilieus
naar toe gaan.
In de stad zijn altijd wel een of twee lagere scholen, waar in hoofdzaak vluggere
resp, meer ontwil<kelde kinderen op gaan, die allen een verdere opleiding
volgen;

2, de 6e klassen zijn minder gericht op de voorbereiding voor verder onderwijs.
Huiswerk wordt er maar weinig gegeven;

3. niet op alle scholen wordt voldoende indlyillqele aandacht gegeven aan leer-
lingen, die voor een middelbare scho-lEààï-m=oeten wordei gemaakt (extra
huiswerk, bijlessen, meer aandacht in de lessen), Andere scholen in de gemeente
Gieten hebben wat dat betreft wel weer een goede naam"

b. Wat de onderwijsvernieuwing betreft bleken de moeilijkheden voor invoering
groot te zíjít, Zíi behelsden vooral het volgende:
1. voor de lessen in handenarbeid, muziek en gymnastiek (sport) ontbreekt bij

de leerkrachten nog wel eens de deskundigheid.
Vakkrachten zijn niet beschikbaar ;

2. de outillage voor deze vakken (handenarbeidlokaal en materiaal, gymnastiek-
zaal, bandrecorder, discotheek enz. ) ontbreekt in het merendeel van de scholen;

3. het volle leerplan geeft de leerkrachten niet veel speelruimte om aan genoemde
vakken en aan experimenten voor een nieuwe didactiek en methodiek in andere
vakken tijd te geven;

4, de grote klassen, evenals de zgn. dubbelklassen vormen een hindernis voor
het meer vrije werken, meer individuele aandacht, het "taakstelsel" enz,
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c. Het contact ouders - school loopt via de ouderavonden, de zgn. kijkavonden,
de oudercommissie en de huisbezoeken van de leerkrachten.
De ouderavonden en de kijkavonden zijn meestal goed bezocht; bij te ernstige
onderwerpen of inleidingen op de ouderavonden is het bezoek altiid veel minder,
De belangrijkste voorlichtende functie, die de school kan hebben, r'vordt daardoor
belemmerd.
De activiteit en het initiatief van de oudercommissies zijn niet altijd even groot,
Soms ligt dit aan de ouders zelf, maar ook vaak aan de onderwijzers, omdat
zij zelf alles regelen en doen, zelf als voorzitter van de oudercommissie op-
treden enz.
d, De Schooltests. Alle 6e klassers krijgen de kans een test afgenomen te krijgen
door cle afdeling beroepskeuze van het Gewestelijk Arbeiclsbureau te Emmen,
ter l:eoordeling van de capaciteiten.roor voortgezette opleidingen. Bijna alle
ouders laten hun kinderen daaraan meedoen. Hoewel cle werkgroep rneent, dat men
de waarde van de test niet moet overschatten (korte duur, jonge leeftijd van de
kinderen, stemming van de kinderen op de dag van de test enz. ) gelooft men wel,
dat hBt ziil heeft. Daarnaast acht men het overleg met de onderwijzer, die de
kinderen 2 jaar of soms nog meer jaren in de klas heeft gehad, ook van veel
belang. Een voordeel van de test is de grotere objectiviteit. Het geeft weer iets
meer houvast bij de belangrijke keuze van de toekomst van het kind.

Een groot bezwaar vindt de werkgroep echter, dat de schriftelijke test-
rapporten zo laat komen, vaak pas in mei, i. p, v. januari.
Dan heeft men er weinig meer aan, omdat de beslissingen meestal reeds zijn
genomen,

School- en beroepskeuze. Voortgezette opleidingen.
Behalve naar de ulo, (de enige school voor voortgezet onderwijs in Gieten),

gaan veel jongens naar de technische scholen, vooral in Assen en Veendam.
Andere scholen in de omgeving, die door de jeugd uit de gemeente Gieten worden
bezocht zijn:
1. de openbare huishoudscholen in Annen, Veendam en Assen (enkele leerlingen);
2. de chr, huishoudschool in Stadskanaal;
3. de landbouwscholen in Gasselterniiveen en Rolde;
4. de chr, ulo in Stadskanaal:
5. de h. b, s, in Assen en Veendam;
6, het chr. lyceum in Stadskanaal;
7. het gymnasium in Assen (enkele leerlingen);
8. de openbare kweekschool in Groningen (enkele leerlingen);
9. de hervormde kweekschool in Assen.

Veel minder dan vroeger komt de gewoonte voor, de kinderen zodra de leer-
plichtige leeftijd is verstreken van school te nemen, Verreweg de meesten blijven
hun opleiding nog wel een of meer jaren langer volgen,

Opgemerkt wordt, dat soms de ouders teveel de neiging hebben hun dochters
naar dê uloschool in Gieten te doen. omdat die er nu eenmaal is. Als in Gieten
een huishoudschool zou komen, zou dat zeker minder worden; de kans daarvoor
acht de werkgroep echter niet groot. Ook door de stichting van een landbouw-
huishoudschool in Rolde zal het aantal meisjes uit Gieten, dat huishoudonderwijs
gaat volgen, zeker stijgen.

De ervaring leert, dat men bij de keuze van het toekomstige beroep en de daar-
bij behorende opleiding vaak de traditionele paden bewandelt (bijv. kantoor, onder-
wijzer), zonder dat men oog heeft voor de talloze andere mogelijkheden, die er
de laatste jaren zijn ontstaan, zowel voor jongens als voor meisjes,

Een groep Gieter jongeren, die in het kader van dit onderzoek zich bezig
gehouden heeft met het vraagstuk van de migratie, kon in korte tijd een 30-tal
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na de oorlog in de gemeente Gieten nletrw ontstanc beroepen en functies opsommen.

aG aií in?ieten 
"eeds 

het geval is, hoeveel te meer in de grotere plaatsen.

De kinderen, maar evenmin de ouders, en misschien zelfs de onderwijzers zijn
daarmee vaak niet voldoende op de hoogte.
Beroepskeuzevoorlichting is ei in Gieten alleen zo nu en dan op de ulo; zij is
geheei van het toeval aftránkelijk, nL van wie zich aanmeldt om voorlichting over
éen bepaald beroep te geven (strijdkrachten, ziekenhuisverpleging) '
De weikgroep Culïurelá Situatie is daarom van mening dat aan dit punt veel meer
aandachimoêt worden besteed, zowel door de scholen, de diverse verenigingen
als door de overheidsinstellingen. De arbeidsbureaus geven op-verzoek z' g' 

-

"schoolcontactavonden", *aainat de beroepskeuzevoorlichting de hoofdschotel
vormt, Aan deze mogeliikheid zou naar de mening van de Algemene Werkgroep

meer bekendheid gegeven moeten worden.

Cursussen.

Ir de gemeente zelÍ worden de volgende cursussen regelmatig gegeven:

1, cursuËsen van de Huishoudelijke Voortichting (naai- en kookcursussen'
bloemschikcursus, lampekappencursus, matrassencursus enz' )' via Opbouw

Drenthe, D, L, G. of de Bond van Plattelandsvrouwen;
2, E,H, B, O, cursussen;
3, moedercursussen;
4, landbouwcursussen (o. a. bedrijfsleiderscursussen);
5" .o"r,rur"t Veilig Verkeer, Hieivoor bestond veel animo: in Gieten 160' in

Gieterveen 80 deelnemers;
6, tvpen en steno;
?, cursus MiddenstandsdiPloma;
8. avond-mulo.

ó,ra".r"""n voor algemene ontwikkeling worden d.oor de groep Culturele Situatie

als wenselijk ger',oemá, zowel voor longe-ren als ook voor belangstellende ouderen'

Kadertrainingscursussen voor het vêre-nigingsleven zouden ook zeker in een be-

hoefte voorz i'en (zie hoofdstuk XVI, paragraaf h)'


