Wordt Blariacum ook de gezondste
school van Nederland

Het Blariacumcollege uit Venlo werd
in april 2016 uitgeroepen tot Sportiefste school van Nederland. Een titel
die twee jaar lang van kracht blijft. Nu
het eind langzaam dichterbij komt, is
het tijd om de balans op te maken.

De titel heeft de middelbare school
in ieder geval heel veel publiciteit
opgeleverd. Een greep uit de mediaaandacht: Dagblad de Limburger,
Omroep Venlo, L1 tv en radio en een
artikel in het KVLO-blad. Daarnaast
mochten er presentaties gegeven
worden tijdens het sportgala in Venlo
en op de studiedagen in Eindhoven
en Zwolle. LO-docent Gerard Jacobs: “Het blijft leuk als andere scholen zeggen; ‘wat doen jullie véél’. Te
veel volgens het juryrapport. ‘Less is
more’ was de feedback die we mee
kregen.”
Alle leerlingen dragen tijdens de
gymlessen shirts met de titel ‘sportiefste school van Nederland’. Alle
medewerkers hebben de titel in
hun mailhandtekening staan. In alle
persberichten wordt waar mogelijk
een koppeling gemaakt naar de titel.
Door de toekenning is er ook een intensievere samenwerking tot stand
gekomen met een nabij gelegen fitnesscentrum.
Er zijn echter nog veel meer positieve voordelen op te sommen:
• In juli 2016 en 2017 organiseerden
de drie Venlose middelbare scholen
de Urban City Games. Een sportdag van de toekomst, waarbij 1.500
leerlingen kennismaakten met urban
sporten.
• Met de gemeente Venlo en de overige twee middelbare scholen is er
een lijfstijl-visie ontwikkeld waarbij

gestreefd wordt om in 2024 de gezondste regio van Nederland te zijn.
• Met de gemeente Venlo is in september 2017 een sportbureau opgericht. PAC-studenten (sportkunde)
ondersteunen hierbij op sportgebied.
De studenten organiseren themaweken, pauzesport, doen onderzoek en
werken op school aan een gezonde
leefstijl voor leerlingen. Een unieke
samenwerking tussen Fontys, gemeente Venlo en Onderwijs Gemeenschap Venlo & Omstreken.
• De commissie Dynamisch schoolplein van het Blariacumcollege heeft,
in samenwerking met de firma Nijha,
een ontwerp gemaakt voor een dynamisch schoolplein. Er wordt in en
buiten de school een sportieve, creatieve, biologische en muzikale zone
gecreëerd.
• Twee gymdocenten mochten afgelopen januari naar de nieuwjaarsreceptie van de koning en koningin.
• Een groot aantal activiteiten hebben
plaatsgevonden tijdens schooluren.
Denk aan: Stair challenge, 7 days of
feedback, Ninja warrior obstacle run
en een Pannatoernooi.
• Er heeft een WON-project plaatsgevonden waar leerlingen van vwo-2
een eigen sportdrank hebben ontwikkeld onder begeleiding van een
lokale ondernemer.
• Themaweken vóór grote regionale
sportevenementen zoals de Venloop
en VenloStormt.
• Dit schooljaar is vitaliteitsproject
‘Allemaal Vitaal’ gestart voor alle medewerkers van het Blariacumcollege.
• Er is in september 2017 een studiereis gemaakt naar Denemarken,
in het kader van de gezonde school.
Er werd kennisgemaakt met outdoor
learning (udeskole), 45 minutes physical activity per day, brainbreaks en

bewegen geïntegreerd binnen de
theorielessen.
• In december 2017 vindt het Venlose Sportgala plaats in de school.
We kunnen concluderen dat de term
‘Less is more’ niet van toepassing is
op het Blariacumcollege. De gymsectie heeft zich verder geschoold
in klimvaardigheid en MRT. Verder
wordt meegewerkt aan de curriculumontwikkeling 2032.
Het Blariacumcollege is de afgelopen jaren gegroeid van 1.600 naar
bijna 2.000 leerlingen. De sectie
bestaat uit 18 gymdocenten en zij
beschikken over negen zaalvloeren.
“We zitten nu echt aan onze maximale groeimogelijkheden. In tien jaar
tijd hebben wij de 1.500ste sportklasleerling verwelkomd en de samenwerking met de andere twee scholen en de gemeente is uitstekend te
noemen. Hopelijk kunnen we andere
scholen met ons verhaal inspireren”,
zegt Gerard Jacobs vol trots.
De titel sportiefste school van Nederland heeft het Blariacumcollege
op de spreekwoordelijke kaart gezet.
Sport en bewegen op het Blariacumcollege is vanzelfsprekend. Het zit in
het DNA van de school. In april 2018
neemt het Blariacumcollege deel aan
de jury van de verkiezing Sportiefste
school van Nederland. Zij gaat dan
mee op zoek naar het sport DNA van
de aangemelde scholen.
“Doe mee met de verkiezing, geef je
op. Met veel trots zullen we volgend
jaar in Nijmegen de trofee overhandigen aan de sportiefste school van
2018!”, zegt Gerard Jacobs.
gjacobs@ogvo.nl

Prins óntmoete?
Kóm naor Zónnendaag!

De parodiste Wim Hendrix en Math Craenmehr, zulle as Um & Um optraeje beej Zónnendaag

Daags nao ‘t Swaree prissenteert
Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ ‘t evenement: Zónnendaag.
D’n ierste kans um de nieje Prins en
zien Adjudante te óntmoete. ’n Middaag bedoeld veur jóng en ald, idderein is welkóm.
Maar d’r kump vuuël mier, ’t wuurt
weer ’nne fantastischen daag.
Dans- en Showgroep Expression
zulle veur óch optraeje, ’n dansvereiniging oët Baolder. Al zo’n 40 jaor

langk held dees vereiniging zich bezig met garde- en showdanse. De
parodiste Math & Wim stonde as
Um & Um al miermaole op haos alle
podia van vastelaovesvereiniginge
in Limburg, verder is ós eige Hofkepel netuurlik aanwezig, aeve-as de
winnende liedjes en Marco en Sandra en nog vuuël mier.
Netuurlik kin d’r gezellig naogepraot
waere euver ‘t Swaree en kint geej
genete van ’n leuke vastelaoves-

sfeer in ’n prachtig aangekleijde
zaal.
Zónnendaag begint op 21 jannewarie um 14.30 oor in ’t Raodhoes.
De entreekaarte à € 5,-. veur dezen middaag zien verkriegbaar beej
Peters-Cabooter (Kloësterstraot),
Scogo (Mezenkampstraot), ’t Raodhoes en via de webshop (www.wortelepin.nl).

Nieuwe aanpak
maatschappelijke
opvang
In 2018 gaan de zorgaanbieders Moveoo, Leger des
Heils, Vincent van Gogh,
Rendiz en Zelfregiecentrum
in nauwe samenwerking met
de zeven Noord-Limburgse
gemeenten aan de slag met
een geheel nieuwe aanpak
voor maatschappelijke opvang.
Samenwerking
Inwoners die door problemen
geen dak boven hun hoofd
hebben kunnen zich vanaf
2018 op een laagdrempelig
wijze melden bij één van de
deelnemende
zorgaanbieders; die ze gaan helpen met
hun vragen. De problemen
waarmee deze inwoners
aankloppen zijn divers: financieel, echtscheiding, psychische problemen, verslaving,
verstandelijke beperking en
vaak een combinatie van factoren. Door slimme verbindingen te maken met lokale
partners en bestaande zorgvoorzieningen signaleren de
samenwerkende partijen problemen vroegtijdig. Daarmee
wordt de hulpverlening aan
kwetsbare inwoners effectiever vorm gegeven.
Opvang op maat
In de nieuwe aanpak worden
inwoners die geen dak boven
hun hoofd hebben niet langer centraal op één locatie in
Venlo opgevangen. Er wordt
juist ingezet op opvang zo
dicht als mogelijk bij de oorspronkelijke thuissituatie. Er
wordt professionele begeleiding op maat geboden door
het samenwerkingsverband
van zorgaanbieders om inwoners snel weer een eigen
plek te geven. Bij voorkeur
wordt tijdelijke onderdak georganiseerd via familie of
vrienden. Voor mensen die

niet de mogelijkheid hebben
om bij familie of vrienden te
verblijven, wordt op individuele basis passende opvang
georganiseerd. Door de kleinschalige opzet wordt opvang
in de hele regio Noord-Limburg mogelijk gemaakt.
Versnellen
Niet alleen de inzet van de
hulpverlening door de zorgaanbieders verandert, ook
gemeenten nemen stappen.
Door bijvoorbeeld het snel
verstrekken van een postadres en/of uitkering in acute
gevallen, hopen de partijen
uithuiszetting te voorkomen
en de verblijfsduur in de opvang te verkorten. Daarnaast
maken zorgaanbieders en
gemeenten afspraken over
nazorg; het voortzetten van
begeleiding ook nadat een
traject wordt beëindigd.
Ervaringen
Sinds 2014 wordt in de regio
Weert geëxperimenteerd met
een vergelijkbare aanpak. De
ervaringen in de regio Weert
zijn positief; de uitstroom
naar structurele huisvesting
van kwetsbare inwoners is
duurzamer dan voorheen en
in een groeiend aantal casussen wordt dakloosheid voorkomen. Daarnaast zijn er in
de afgelopen jaren ervaring
opgedaan met housing first
trajecten. De opgedane kennis en ervaring is meegenomen in de totstandkoming
van de nieuwe aanpak in
2018.
Vanaf 2020 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de
opvang van haar eigen inwoners. De Noord-Limburgse
gemeenten sorteren voor op
deze landelijke ontwikkeling
met de nieuwe aanpak.

Midden in Blerick beschikken wij over een
zalencomplex met uiteenlopende
mogelijkheden zoals:
bruiloften, koffietafels, presentaties,
optredens, workshops, vergaderingen etc.
Ook voor overdag zijn de mogelijkheden legio.

Zaalhuur is bespreekbaar.
Uit eigen keuken verzorgen wij hapjes, koude
buffetten en show de tapas.
Wij kunnen u diverse arrangementen aanbieden.
Loop eens binnen of bel

077-751 94 24.

cafezaalapollo@ziggo.nl

Maasbreesestraat 49 mobiel 06 224 79 401

www.cafezaalapollo

