Jeugd Enschede

spetterend Oud & Nieuw

Werkplaats: Scholen
Datum: 01-11-17

1. Wat is jullie voorstel?
Deze werkplaats wil de bewustwording omtrent vuurwerk bij de jeugd vergroten. Doel is dat zij op een
veilige manier voor zichzelf en omgeving prettig en feestelijk de jaarwisseling vieren. Investeren in
bewustwording bij de jeugd ziet deze werkplaats als grote meerwaarde. Immers

Bijkomend omvat het voorstel ook voorlichtingscomponenten voor ouders / verzorgers en
onderwijzend personeel.

2. Wat is de doelgroep?
De voorstellen van deze werkplaats richten zich op meerdere doelgroepen in Enschede:
1. Leerlingen in de leeftijd 8 tot 14 jaar ofwel uit de groepen 5 t/m de brugklas
2. Onderwijzend personeel
3. Ouders / verzorgers

3. Wat maakt jullie voorstel bijzonder?
Om te inventariseren waar op het gebied van vuurwerkvoorlichting exact behoefte aan is, heeft deze
werkplaats enquêtes uitgezet onder alle Enschedese basisschooldirecties en leerlingen van één
Enschedese school uit het middelbaar onderwijs.

Op basis van de respons van 12 basisschooldirecties en 80 leerlingen van één school uit het
middelbaar onderwijs bestaat het voorstel van deze werkplaats uit drie onderdelen:
1. Jaarlijks terugkerend lesprogramma waarin één school in het voortgezet onderwijs onder
begeleiding van een professionele organisatie een campagne gericht op alle jongeren in
Enschede gaat voeren.

- en regelgeving, veiligheid,

milieu en omgeving, omgangsnormen maar uiteraard óók de plezierfactor.
2. Het creëren van een centraal informatiepunt waarin bestaande voorlichtingsmaterialen,
methoden en initiatieven middels een digitale databank op de website van de gemeentelijke
website worden bijgehouden.
3. Betrekken ouders / verzorgers in hun rol als voorlichter middels het sturen van een jaarlijkse
nieuwsbrief. Eventueel aangevuld met een veiligheidspakketje bestaande uit een vuurwerkbril,
aansteeklont en oordopjes.

werkplaats daarnaast voor dat de gemeente Enschede de enquête jaarlijks steekproefsgewijs
herhaalt.

4. Wie hebben jullie nodig om je voorstel uit te kunnen voeren?
1. Optie is een externe partij met ervaring op dit gebied in te schakelen. Dit neemt de
ontwikkelingskosten van een lesprogramma weg en ontlast scholen in de drukke
eindejaarsperiode. Na een of

train-de-

trainer-concept

artner (n.t.b. in overleg).

2. Het inventariseren, beschikbaar maken en jaarlijks actualiseren van bestaande informatie is
een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door ruimte in te passen op
de gemeentelijke website. De afdeling communicatie is bereidt dit te faciliteren.
3. De gemeente Enschede levert jaarlijks een geactualiseerde opzet voor een
gestandaardiseerde brief gericht aan ouders / verzorgers van kinderen in de leeftijd 8 tot 14
jaar. Verspreiding vindt vervolgens bijv. via de schoolnieuwsbrief plaats.

5. Wat is nodig om jullie voorstel te realiseren?
Om het voorstel een duurzaam en toekomstbestendig karakter te geven, is het financiële gedeelte
opgesteld voor de komende drie jaar.
1.

e

13.000,- (1 jaar 5.000,-, daar op volgende jaren 4.000,- p/j)

2. Geen extra kosten
3. Het jaarlijks opstellen van een brief breng geen extra kosten met zich mee. De eventuele
veiligheids

-

- p/j, afhankelijk van het aantal

leerlingen per schooljaar )

Streven van deze werkplaats is ten minste een derde middels cofinanciering te bekostigen.
Verschillende partijen zijn hiervoor inmiddels benaderd. De gemeente Enschede is verantwoordelijk
voor verdere uitvoering.

6. Hoe zien jullie de planning? Wanneer denken jullie dat je voorstel ingevoerd kan worden? .
1. Vanwege de benodigde voorbereiding en financiering kan ontwikkelen en/of aankopen van
een op maat gemaakt lesprogramma dit jaar niet meer uitgevoerd worden.
2. Kan nog voor de jaarwisseling uitgevoerd worden.
3. Het opstellen van een brief gericht aan ouders / verzorgers van kinderen in de leeftijd 8 tot 14
jaar kan nog voor de jaarwisseling uitgevoerd worden. Het samenstellen van
veiligheidspakketjes bestaande uit een vuurwerkbril, aansteeklont en oordopjes is afhankelijk
van de beschikbaarheid van cofinanciering.

