Juryrapport

Prijs ‘Beste Naober 2013’
Tweejaarlijkse prijs van de raad van de gemeente Winterswijk voor het leveren van
een bijdrage aan de verbetering van de betrekkingen tussen de inwoners van de
gemeente Winterswijk en haar Duitse buurgemeenten.

Instelling prijs “Beste Naober”
De raad van de gemeente Winterswijk heeft bij besluit van 29 mei 2009 de prijs ‘Beste Naober’
ingesteld. Met het toekennen van deze prijs wil de raad zijn waardering tot uitdrukking brengen
voor een persoon, bedrijf, instelling of organisatie, die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd
aan de verbetering van de betrekkingen tussen inwoners van de gemeente Winterswijk en haar
Duitse buurgemeenten.
De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die woonachtig resp. gevestigd zijn
in de gemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn, Vreden en Winterswijk.
De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstobject en een bedrag van € 1000,-.
De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.
Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie wordt gevormd door de werkgroep Duitsland. Een werkgroep, die valt
onder de commissie Samenleving van de gemeente Winterswijk. De werkgroep Duitsland verricht
haar werkzaamheden krachtens het mandaat, dat de raad van de gemeente Winterswijk haar op
29 mei 2008 heeft verleend. Tot dit mandaat behoort onder meer de bevoegdheid de prijs ‘Beste
Naober’ toe te kennen.
De werkgroep Duitsland bestaat uit de volgende deelnemers:
Mevrouw C.J. Zomer-Bruntink (raadslid Progressief Winterswijk, voorzitter werkgroep Duitsland)
De heer H.J. Tannemaat (raadslid Winterswijks Belang)
De heer D.J. Oonk (raadslid Winterswijks Belang)
De heer J.G.H. Funke (raadslid VVD)
De heer T.A.C. Hulshof (raadslid CDA)
De heer B.J.H. Uffink (raadslid Partij van de Arbeid)
De heer M.J. van Beem (burgemeester, adviseur werkgroep Duitsland)
Mevrouw M. Keur (loco-secretaris, coördinator werkgroep Duitsland)
De heer J. Eppinga (raadsgriffier, secretaris werkgroep Duitsland)
Publiciteit over instelling prijs
Over de instelling van de prijs heeft de gemeente een aantal persberichten gemaakt. Dat heeft
geleid tot publicaties in regionale Nederlandse kranten. Ook in de Duitse pers is enige aandacht
aan de prijs geschonken. Informatie over de prijs kan ook op de website van de gemeente
Winterswijk (www.winterswijk.nl) worden aangetroffen. Tenslotte heeft de raad van de gemeente
Winterswijk de raden van de gemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden schriftelijk
geïnformeerd en hen aangespoord kandidaten voor te dragen.
Voordrachten
De termijn waarbinnen kandidaten konden worden voorgedragen eindigde op 31 maart 2013.
Er zijn in totaal acht voordrachten ontvangen. Vier Duitse en vier Nederlandse. De werkgroep
heeft besloten alleen de winnaar bekend te maken en de namen van de overige kandidaten niet te
publiceren.
Winnaar
Op 22 april 2013 heeft de werkgroep Duitsland de voordrachten beoordeeld. Na lang wikken en
wegen heeft de werkgroep een keuze gemaakt. Ondanks de grote waardering die de werkgroep
heeft voor de andere kandidaten is er één kandidaat die het meest tot de verbeelding spreekt. Die
kandidaat is de openbare basisschool Kotten. Het is dan ook met overtuiging dat de werkgroep
Duitsland de prijs ‘Beste Naober’ voor het jaar 2013 heeft toegekend aan OBS Kotten.

Motivatie
De OBS Kotten is voorgedragen door mevrouw K. Kruisselbrink-Kreeftenberg. In haar toelichting
schreef ze het volgende:
‘Wat is er nu nog mooier dan dat de jeugd al betrokken is bij hun Duitse buren! Hoewel
Winterswijk dicht aan de grens ligt, zal echter Duitsland voor veel kinderen het buitenland zijn in
plaats van een goede buur.
Voor de jeugd van OBS Kotten is dat anders!
Zo is er voor groep 5 en 6 een uitwisselingsprogramma met de Von Galen Grundschule in Oeding.
In groep 7 en groep 8 is er wederom een uitwisselingsprogramma, dit keer met de
Nünning-Realschule in Borken.
Er zijn de afgelopen jaren leuke projecten geweest. Zo is er bijvoorbeeld het thema ‘verbinden met
textiel ‘geweest. Er is onder andere een wild – brei – route gebreid tussen Kotten en Oeding. Op
de helft van de route troffen de leerlingen elkaar. De Nederlandse drop viel erg in de smaak bij de
Duitse leerlingen. Ook hebben de leerlingen uit Kotten en Oeding gezamenlijk het textielmuseum
in Bocholt bezocht.
Op deze wijze wordt er niet alleen kennis gemaakt met een vreemde taal, maar ook met een
andere cultuur. Vaak wordt ontdekt dat, ondanks dat het een ander land is, de verschillen soms
kleiner zijn dan verwacht.
De uitwisselingen bevallen zo goed dat er aan een bredere vorm van uitwisseling wordt gedacht.
De Duitse taal krijgt in de wereld een steeds belangrijkere status. Vandaar dat er op de school in
Kotten aan het geven van lessen in de Duitse taal wordt gedacht. En hoewel deze optie nog
verder onderzocht moet worden, is op de ouderavond van dit schooljaar op dit voorstel door de
ouders zeer positief gereageerd.
De directrice, Connie Grevers, zet zich al jaren in voor deze samenwerking. Doordat ze ziet welk
positief effect dit op de kinderen heeft én om de goede banden te onderhouden, besteedt ze
jaarlijks veel tijd en aandacht aan deze uitwisselingen.’
De werkgroep Duitsland onderschrijft deze toelichting graag en is onder de indruk van de
activiteiten die OBS Kotten organiseert. Het zijn er nog meer dan in deze voordracht zijn genoemd.
Ook het belang dat de school in Kotten toekent aan het leren van de Duitse taal spreekt de
werkgroep zeer aan. Taal is immers het communicatiemiddel bij uitstek. Taal verbindt. Gezien de
ligging van de gemeente Winterswijk is een goede beheersing van het Duits van groot belang,
sociaal en economisch.
Kortom: OBS Kotten laat zien dat je in actie moet komen als je de contacten met de Duitse buren
wilt ontwikkelen. De school geeft daarmee een goed voorbeeld aan de leerlingen.
Winterswijk, 7 juni 2013

