MOTIE
Onderwerp: Sociale uitsluiting
De gemeenteraad van Boxtel, bijeen in haar vergadering van 24 oktober:
Overwegende dat:
-

-

-

-

In elke klas er kinderen zijn die om wat voor reden dan ook buiten de groep liggen;
er niet bij horen één van de ergste dingen die een kind en zijn/haar ouders kan
overkomen.
Maar wanneer we interventies direct richten op de kinderen die buiten de groep
(dreigen te) vallen, dan benadrukken we hun ‘anders zijn’ nog eens extra. Dit is niet
altijd wenselijk.
In Scandinavische landen het de gewoonte is om op kinderfeestjes de hele klas uit te
nodigen. Zo wordt op een leuke en onopvallende manier voorkomen dat er kinderen
zijn die nooit een feestje hebben.
Wanneer drie of vier kinderen samen een feest geven, dit als voordeel heeft dat de
kosten gedeeld kunnen worden zodat het voor iedere ouder betaalbaar is.
Kinderen de aandacht delen en leren ouders elkaar kennen.
Er in Nederland een dergelijk project loopt “van Druk & Dwars onder leiding van Laura
Batstra van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)”
Het beoogde eindproduct een gratis handleiding is om te verspreiden onder
gemeenten, scholen, buurthuizen, en via de Social Media.
Deze handleiding een onderbouwing bevat van het belang van sociale inclusie op
scholen, tips voor de voorbereiding en uitvoering van klassenfeestjes, alsmede
voorbeelden van thema’s en activiteiten.
de handleiding ouders inspireert in Nederland om af en toe, in samenwerking met
andere ouders, een verjaardagsfeestje voor de hele klas te geven.
Het één van de vele mogelijke manieren is om onze kinderen het goede voorbeeld te
geven en bij te dragen aan een sociale samenleving, waarin voor iedereen plek is.

Verzoekt het college:
- Kennis te nemen van het initiatief/ project en deze te omarmen
- Scholen te benaderen met het verzoek een dergelijk feestje te initiëren bij ouders dan
wel ondernemersraad/ ouderraad
- Ouders die financieel niet in staat zijn om dergelijk feestje mede te organiseren
financieel te ondersteunen
En gaat over tot de orde van de dag.
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