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Voorwaarts
Van de Lijsttrekker
Onderwijs
Dit is alweer de tweede nieuwsbrief en we komen steeds meer in onze kracht. De fractie, kandidaat raadsleden,
het bestuur. Wat een energie, inspiratie en betrokkenheid. U mag veel van ons verwachten, u zult ons op veel
plekken tegenkomen.
De startbijeenkomst in het Buurthuis Oost staat in het teken van onderwijs. Onderwijs is een van onze
speerpunten in de komende campagne. Want onderwijs is een van de belangrijkste instrumenten die bijdragen aan
een betere toekomst. Een toekomst met een baan, inkomen en een fatsoenlijke woning.
In Schiedam mogen we trots zijn op wat de PvdA de afgelopen periode bereikt heeft. Er zijn geen zwakke scholen
meer in Schiedam. Dat betekent goed onderwijs voor alle leerlingen in alle wijken van de stad.
Daarnaast is het aantal leerlingen dat van school gaat zonder diploma sterk gedaald, zelfs onder het landelijk
gemiddelde. Waarom is dat zo’n belangrijke prestatie? Hoe meer leerlingen met een diploma hun schooltijd
afronden, hoe groter hun kans op een baan.
Een viertal kleine scholen zijn samengevoegd tot twee middelgrote scholen. Kleine scholen met kleine klassen lijkt
leuk, maar deze scholen hebben minder financiële ruimte en kunnen zich minder voorzieningen veroorloven. Dus
leerlingen zijn beter af op een school van een gemiddelde grootte, met oog voor de menselijke maat. Dat
samenvoegen lijkt een eenvoudig resultaat, maar niets is minder waar. We mogen dan ook niet alleen trots zijn op
wethouder Stam, maar ook op de schoolbesturen. Door een goede samenwerking een mooi resultaat. Ook zijn een
aantal oude schoolgebouwen vervangen. Want leren in een nieuw gebouw is toch veel leuker!
Er zijn afspraken gemaakt en samenwerkingen gesloten tussen onderwijs en bedrijven. Om zo jongeren beter voor
te bereiden op een baan. Nu gericht op weg- en waterbouw en de haven. Dit moet verder uitgebreid worden met
de bouw, zorg en maakindustrie.
En dat brengt ons naar de toekomst, beschreven in ons verkiezingsprogramma. We leren jongeren soms
vaardigheden, die zij in hun werk nooit zullen gebruiken. Door ontwikkelingen in de techniek en ict veranderen
werkzaamheden. Om kinderen en jongeren goed voor te bereiden op de toekomst, pleiten wij voor een aanvulling
op het huidige onderwijsaanbod, ook wel 21ste -eeuwse vaardigheden genoemd.
Maar die ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor leerlingen, maar ook voor werkende Schiedammers.
Banen verdwijnen, worden overgenomen door techniek, robots, computers. Een leven lang leren is dus niet alleen
een mooie leus, maar broodnodig. Er zijn grote verschillen hoe bedrijven met deze veranderende omgeving
omgaan. Als PvdA vinden wij dat niet alleen leerlingen maar alle Schiedammers het recht hebben om nieuwe
vaardigheden te leren. Wanneer u meer wilt weten, kom donderdag 25 januari naar Buurthuis Oost. Ruud Rakers
zal op de hoogte brengen van deze ontwikkelingen.

Agenda
25-Jan
19h30
26-Jan
14-Feb
21-Feb
19h30
24-Feb

Thema bijeenkomst
Onderwijs in
Wijkcentrum Oost
Uitreikings Sportprijzen
Valentijns-actie
Thema bijeenkomst
Straatcampagne

Kandidaten zullen bij de wijkoverleggen aanwezig zijn. Houdt
hen, en ons, op de hoogte over
andere activiteiten bij u in de
buurt.
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Opening Singelschool
Afgelopen donderdag 11 januari opende onze wethouder Mario Stam
het nieuwe gebouw van de Singelschool. “Het is een prachtige locatie
geworden waar Schiedam trots op kan zijn.” Dank ging uit aan de
leerkrachten die tijdens de afgelopen jaren van nieuwbouw en tijdelijke
huisvesting een fantastische inzet hebben getoond.
Het drie verdiepingen tellende gebouw voldoet aan de eisen van de
moderne tijden duurzaamheid die welk gelegenheid biedt tot goed,
gedegen en modern onderwijs.

Campagne hulp

Opleiding

Afgelopen vrijdag hebben we gezellig bij Coby een
aantal leden benaderd over welke expertise ze hebben
of we die mogen gebruiken en wilt u ons helpen tijdens
de campagne. Mochten wij u niet hebben kunnen
bereiken laat dan weten hoe u uw kennis kunt inzetten
voor de Partij van de Arbeid Schiedam en natuurlijk als
u een keer mee wilt doen met een campagne actie.
schiedam@pvda.nl

Aanstaande zaterdag komen uw kandidaat
raadsleden, met het bestuur, om een ‘crash’ cursus
communiceren te krijgen.
Tevens zal er zaterdag foto’s gemaakt worden voor
het programma en voor onze campagne uitingen.
Mocht u mooie foto’s hebben van Schiedam die delen
van ons laten spreken schroom dan niet deze aan ons
toe te sturen.

Argos

Leden

Het doet ons genoegen u te bellen dat wij er in geslaagd
zijn om het Argos vervoer op vrijwillige basis te kunnen
continueren in 2018.

Mocht u iets willen delen met uw partijgenoten
schroom dan niet om ons te schrijven zodat we dat hier
kunnen plaats. Hou het kort!

Nagekomen berichten
Dinsdag heeft Petra Zwang namens de PvdA het Schiedams regenboogakkoord ondertekend. Want zoals in ons
verkiezingsprogramma staat, de PvdA accepteert nooit discriminatie. De PvdA streeft naar een gelijke behandeling
van iedereen in Schiedam.
Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 mogen uit de collectie van het Stedelijk
Museum Schiedam een kunstwerk aanwijzen. Vrijdag 19 januari gaat Ronald Jaggi samen met Petra naar het depot
van het Stedelijk Museum Schiedam om namens de PvdA een kunstwerk uit te kiezen. In maart worden alle gekozen
kunstwerken geëxposeerd.

