
Samenvatting bijeenkomst kleine scholen 11 januari 2016

Naar aanleiding van de startnotitie vanuit BasisBuren en de krantenartikelen die 
verschenen,  zijn de MR-en (oudergeleding en personeelsgeleding) van de kleine 
scholen met of zonder krimp bij elkaar gekomen. 

De hoofdconclusie is:

- Onwaarheden in startnotitie. Kleine scholentoeslag blijft, deze staat niet 
ter discussie. Wel wijzigt de fusiecompensatieregeling in 2019. Overheid is 
verdeelt, een meerderheid van de 2e kamer is voorstander van kleine 
scholen, de Onderwijs raad vind scholen onder de 100 ll te klein. Ook 
besturen Vaak is het zo dat kleine scholen de grote financieren vanwege 
de toeslagen.

- Startnotitie is sterk generaliserend en gaat voorbij aan de specifieke 
situaties van de scholen. Daarnaast zijn de gegevens niet onderbouwd en 
vooral demografisch gericht. 

- MR heeft instemmingsrecht/veto recht bij fusies (niet bij sluiting scholen). 
De MR heeft meer macht en instemmingsrecht dan het zich bewust is. Op 
veel scholen gaat het niet zoals de procedure hoort te zijn. 

- Bestuur heeft kenbaar gemaakt dat de financiën gunstig zijn. Per school 
moet de MR inzagen krijgen wat de gelden zijn die per school 
binnenkomen. BasisBuren heeft kenbaar gemaakt dat ze die in Januari 
2016 zullen verstrekken. Dit is belangrijk om inzicht te krijgen in de 
verdeling van de kleine scholentoeslag binnen BasisBuren. Kleine 
scholetoelsag zou ten gunste moeten komen van de kleine scholen!

- De startnotitie is niet eerst langs GMR gegaan. Dit had wel gemoeten, 
voordat deze gecommuniceerd zou worden naar de media. 

- Visie Mark van der Pol gaat vooral ook over kwaliteit onderwijs waarin IKC 
belangrijk is. Daar moeten scholen en ouders ook wat van vinden voordat 
je media opzoekt. 

- Door het optreden in de media en krantenartikelen is er bij verschillende 
scholen geconstateerd dat ze aanmeldingen mislopen of uitschrijvingen 
plaatsvinden. De onrust bij ouders is op meerdere scholen aanwezig. 

- In een krantenartikel is ter discussie gesteld dat de kwaliteit op kleinere 
scholen minder is, dan op grotere scholen. Echter is dit statistisch gezien, 
want als de cijfers van de kleine scholen binnen basisburen bekeken 
worden, scoren zij hetzelfde of zelfs beter dan de grotere scholen. 

- Krimp lijkt al weer voorbij te zijn op meerder kleine scholen. Moeten we 
ook  vooral niet de discussie voeren over meer samenwerking bevorderen 
en goed uitwisseling kennis en leerkrachten.

- Advies van Advocaat Berkhout (aanwezig op de bijeenkomst op verzoek 
van de Klepper): 

o Analyseer situatie met iemand die verstand heeft van onderwijs, 
verzamel ideeën en werk deze uit.

o Aandringen bij schoolleider en bestuurder over meer samenwerken, 
dat wordt nu nog onvoldoende (niet op alle scholen) uitgevoerd. 

o Neem een standpunt in per school en communiceer die naar Mark 
van der pol



-



Wat houdt dit in voor De Meent (voorstel plan van aanpak)

De MR gaat een actieve rol spelen in het proces krimp binnen BasisBuren en 
komt 19 januari bij elkaar om standpunten in te nemen. Ook zullen zij een 
duidelijk en helder verhaal opstellen om te presenteren op de ouderavond (oa. 
feiten huidige situatie, samenvatting startnotitie). 

De Meent zal een gezamenlijk standpunt innemen voor toekomst van de school. 
Dit is belangrijk om verder plannen / acties uit te werken. Belangrijk is om 
standpunt van het team en de ouders helder te hebben. 

Tevens  begint de MR  met de financiën te bekijken om een helder beeld te 
schetsen wat de formatie mogelijkheden zijn voor schooljaar 2016-2017 
(ongeacht hoeveelheid leerlingen). De MR moet een actieve rol innemen over de 
eventuele combinatieklassen die gemaakt moeten/kunnen worden en welk soort 
onderwijs past bij De Meent. De MR gaat zich komende weken goed voorbereiden
op de ouderavond.  

Huidige situatie:

- De Meent scoort niet onder het landelijk gemiddelde (de uitspraak in het 
krantenartikel is niet gebaseerd of van toepassing op De Meent) 

- Uit de ouderenquête is gebleken dat de ouders van De Meent de kwaliteit 
van het onderwijs wat gegeven wordt op De Meent goed vinden en is in de 
klankbordgroep niet ter discussie gesteld of een aandachtspunt geweest. 

- Aandachtspunten voor De Meent waren voornamelijk de 
basisvaardigheden, zoals communicatie, contact en doorgaande lijn. 

Wat is er nodig?

- We hebben een duidelijke visie nodig. Deze is op dit  moment nog niet 
duidelijk binnen het team. Daarna moet de visie besproken worden met de 
MR. 

Helder naar ouders de verschillende scenario’s die mogelijk zijn in de toekomst, 
zoals bijvoorbeeld een 3 combinatiegroep. De invulling daarvan is nog niet van 
belang, maar de professionaliteit ligt bij de leerkrachten. Mocht er een 3 
combinatiegroep dan zullen de desbetreffende leerkrachten hiervoor geschikt zijn
en passende scholing en hulp hebben/zoeken. 

Toekomst op De Meent 

- Budgettering helder
- Visie binnen team en MR duidelijk
- Formatie 2016/2017 in beeld
- Bovenstaande eerst nodig om verder concrete plannen voor de toekomst 

uit te werken


