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De gelukkige school
In het meerjarenonderwijsbeleidsplan 2008-2012 van de gemeente Oldenzaal zal in klare
jip-en-janneketaal, gevrijwaard van kretologie en gebakkenluchtjargon, gefocust worden op een
brede talentontwikkeling van alle kinderen.
Het TCC, een schools triootje, met een van origine rooms-katholieke signatuur zal zonder hulp van
selfinflating professionals het ietsisme implementeren teneinde tegemoet te komen aan de
sensibiliteit van deze nieuwetijdskinderen.
Gelovig of niet, het TCC stelt naar verluidt de mens centraal en zijn onderwijskundige ideologieën zijn
wars van labbekakkerigheid en geënt op een vruchtbare co-existentie en educatie ten algemenen
nutte: bakkeleien is uit den boze.
Zorg voor het groeiend aantal adolescenten, gediagnosticeerd rond leer- en gedragsproblematiek, in
de top tien staan ADHD, dyscalculie en hemiplegie, werd geback-upt en transparant vertaald in
geestverruimende syllaben.
Daarnaast gedijt de expansiedrift als nooit tevoren: directbetrokkenen confisqueerden een
aanzienlijk deel van ’s rijks belastingen ten faveure van majestueuze en innovatieve aan- en
nieuwbouw; van blokkendozenarchitectuur, waar het doceren tot een houdiniact verwordt, is
geenszins sprake.
Doorlopende leerlijnen, de Vernieuwde Tweede Fase , competentiegericht onderwijs,
prestatiegericht belonen en het sprookje van de 1040 uren worden tijdens intieme en exclusieve
managementdinertjes met onder andere maggiplantspaghetti overgoten met bearnaisesaus,
tezamen met een roseetje, proactief gemonitord.
Voor de docenten die hurry-up moeten savoureren om de aanjaagbel voor te blijven en nauwelijks
tijd vinden om hun lifestylemagazine te lezen zijn er delicieuze en vitaminerijke groentesapjes en
hutsekluts met een shot piccalilly voorhanden.
In zijn vrije tijd schenkt collega Jaspers hun een op eikenhouten vaten gerijpte bordeaux met een
bouquet van frambozen en rozenbottels en de excentrieke leraar psychiatrie heeft straks als
stereotiep gerecht met Kerstmis een kalfsentrecote met cranberrysaus op het menu staan en als
toetje stracciatella-ijs met mascarpone.
Kortom: het TCC pampert leerlingen en team en gaat een verre van kafkaiaanse toekomst tegemoet;
ad remme en bijwijlen bovenaardse professionals staan garant voor zinnenprikkelend onderwijs!

