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Bewegen als middel
Op sommige scholen wordt bewegen ingezet als middel. Dit is om
leerlingen de regels van de samenleving te leren om zo meer kans
te bieden op een plekje in de maatschappij. In dit artikel een voorbeeld van een school uit het zuiden van het land.

met externe organisaties als het NISB, de
GGZ en de politie. Drie politieagenten zijn
zelfs parttime hier in dienst als docent.
Eijgendaal: ‘Als kinderen problemen hebben, dan willen we hen daarbij helpen. Niet
alleen de politie kan hierin een rol spelen,
onze leerlingen helpen ook elkaar. Op het
Prisma College kun je als derdejaars media-

Het Prisma College uit Breda laat haar leer-

ook met buurtbewoners. Eijgendaal zegt

tor worden. Wat inhoudt dat je na een cur-

lingen met sport uitblinken. Op alle drie de

hierover: ‘Ik wil de buitenwereld binnen

sus mediation in een duo kan fungeren als

locaties van het College maakt sport een

halen en zoek actief naar partners die een

gesprekpartner rond problemen als pesten

belangrijk deel uit van het activiteiten- en
onderwijsaanbod. De sportklassen krijgen
drie uur extra bewegen aangeboden en dat
doet de school met medewerking van verenigingen uit de omgeving. Directeur Paul
Eijgendaal van de locatie de Rotonde vertelt over die samenwerking en het effect
van extra uren sport op een vmbo-school.
Geen brede school
‘Een brede school is het Prisma College
niet’, zegt Eijgendaal. ‘Maar we werken er
wel naar toe.’
De Rotonde is een zogenaamde zorglocatie.
Voor deze 350 leerlingen is sport extra
belangrijk. Een deel van de leerlingen heeft

bijdrage kunnen leveren aan het vormings-
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een middel. De leerlingen leren zo samen-

lingen door de sportlessen blijven hangen
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Wat maakt het Prisma College zo bijzonder?
‘Veel van de kinderen die hier naar toe

voordeel is dat de kinderen voor een rede-
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leerlingen zien de school daardoor als iets
van henzelf.’

Band met NAC

Dus zit hier bijvoorbeeld op zondag een

Het aanbod kan de school alleen maar aan-

kerkgenootschap en in de avonduren een

Dit interview stond op bredeschool.nl
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http://www.bredeschool.nl/actueel/inter-
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Daarnaast werkt de school intensief samen

views.html (24 maart 2009).
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