
 

 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS De Meent te Ommeren 
Schooljaar 2015 – 2016 

 
Leden Medezeggenschapsraad (MR) 
Personeel: Thelma Schepers (sept t/m dec 2015), Nienke Nienhuis-Bosschaart (jan t/m jul  
2016) en Linda Saat  
Ouders: Louis van der Zwet en Karin Ax 
 
Besproken onderwerpen 2015 – 2016 
In het afgelopen schooljaar 2015 – 2016 heeft de MR intensief samengewerkt met team  
de Meent en de klankbordgroep ouders. Hieronder een weergave van de belangrijkste  
onderwerpen / activiteiten van de MR in het afgelopen schooljaar.  
 
De MR vergaderingen, ouderavonden en klankbordavonden zijn vrij toegankelijk voor alle 
ouders. Notulen van de MR vergaderingen en de ouderavonden zijn te vinden op de 
website van de school.   
 
Ouderavonden en MR vergaderingen   
Afgelopen schooljaar heeft team de Meent in samenwerking met de MR 3 ouderavonden 
georganiseerd (29 oktober 2015, 26 januari 2016 en 21 april 2016). Tijdens deze 
ouderavonden zijn vooral de onderwerpen krimp binnen BasisBuren en de 
groepenindeling van schooljaar 2016 – 2017 besproken.  
 
Er zijn verder 4 MR vergaderingen gehouden in het schooljaar 2015-2016. Ook in deze 
vergaderingen heeft er veel afstemming plaatsgevonden over de actuele ontwikkelingen 
waar de Meent mee te maken heeft. Hieronder volgt een nadere toelichting. 
 
Schoolplan 
In het nieuwe schooljaar is gestart om een nieuw schoolplan op te maken (2015-2019).  
Elke school is wettelijk verplicht eens in de 4 jaar een schoolplan op te stellen. Het 
schoolplan is een plan waarin de school aangeeft wat haar beleid en visie is op onderwijs 
en welke doelstellingen er zijn voor de komende 4 jaren.  
 
Het schoolplan ligt nog ter goedkeuring bij BasisBuren.   
 
Klankbordgroep 
Samen met de MR is de klankbordgroep van voorgaand schooljaar weer opnieuw 
opgepakt. Gestart is in oktober met een brainstormsessie met 9 ouders. In eerste instantie 
is gesproken over de verwachtingen van de ouders en de belangrijkste onderwerpen die 
er onder de ouders leven. In een aantal vervolgsessies is veel gesproken over het 
bestaansrecht van de Meent, positieve communicatie en marketing van de school en de 
ontwikkelingen waarmee de school te maken heeft.  
 
Maar daarnaast zijn er ook enkele werkgroepen ontstaan waarin de ouders enthousiast en 
concreet aan de slag gegaan:  

1. Opknapteam 
2. ‘Lab de Meent’- de huidige Willie Wortels Uitvinderij 



 

 

 
Ook in 2016-2017 zullen de klankbordgroep avonden worden voortgezet.  
Mocht je hierbij betrokken willen zijn, stuur dan een mail naar de MR. 
 
Notulen van de klankbordgroep zijn op aanvraag bij de MR te ontvangen.  
 
Notitie Bassburen ‘Krimp’ 
Begin november is de MR op de hoogte gesteld van de startnotitie “Goed onderwijs in 
Buren: Goed onderwijs en een stabiele organisatie in tijden van bevolkingskrimp” 
(september 2015). In deze notitie schetst BasisBuren de visie voor goed onderwijs in de 
toekomst. BasisBuren heeft met deze statnotitie vooral gemeend de discussie te willen 
starten met de scholen om te komen tot toekomstbestendig onderwijs. 
 
Op 10 november jl heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers 
van alle scholen – ouders, leerkrachten, interne adviseurs en schoolleiding – aanwezig 
waren, alsmede bestuurders van andere onderwijsorganisaties, instellingen voor 
kinderopvang, de gemeente Buren, de GMR, kinderen en onze Raad van Toezicht. Doel 
was om informatie te delen en samen na te denken over de situatie rond krimp, de 
mogelijke gevolgen en de alternatieven. Bij de bijeenkomst waren aanwezig namens De 
Meent: 10 ouders, 2 leerkrachten en de schoolleider. 
 
In vervolg op de bijeenkomst van 10 november heeft De Meent, directeur BasisBuren 
Mark van der Pol uitgenodigd om het gesprek over de Meent aan te gaan met zowel 
ouders als team. Een positief gesprek waarin de school vooral is uitgedaagd om een 
standpunt in te nemen over de toekomst en hiervoor ook concrete plannen te gaan 
uitwerken. Onderdeel hiervan is ook het gesprek over samenwerking met scholen binnen 
BasisBuren aangaan.  
 
Op 11 januari zijn vervolgens alle kleine scholen (vergelijkbaar met De Meent) bij elkaar 
gekomen om over de notitie met elkaar door te praten onder leiding van een advocaat 
gespecialiseerd in onderwijs. Onduidelijkheden en zelfs onwaarheden uit de notitie zijn 
besproken. Daarnaast werd al snel duidelijk dat elke school haar eigen situatie kent en 
dus waarschijnlijk ook eigen plannen voor de toekomst gaan ontwikkelen. 
   
Uiteindelijk is door BasisBuren besloten om een meer uitgewerkte notitie en planning te 
gaan uitwerken.  
 
Voorbereidingen volgend schooljaar (2016-2017) 
De Meent heeft de afgelopen jaren het aantal leerlingen zien teruglopen. Dit heeft als 
gevolg dat na de jaarlijkse telling in oktober 2015 bekend werd dat dit invloed heeft op de 
formatie van team de Meent. Doordat de formatie wordt verminderd, zal de Meent moeten 
overgaan tot een indeling van 3 groepen per klas / leerkracht in schooljaar 2016-2017.  
 
In de maanden daarna is er regelmatig afstemming gezocht met de MR om de 
mogelijkheden met elkaar te bespreken. In april is er in gezamenlijkheid een extra 
ouderavond georganiseerd om het gesprek hierover op te zoeken met de ouders.  
Uiteindelijk heeft team de Meent met al deze input veel tijd gestoken in het voorbereiden 
van het schooljaar 2016-2017 en zodoende te borgen dat de kwaliteit van het onderwijs 
minstens gelijk blijft.   



 

 

 
Schooljaar 2016 – 2017 
Het nieuwe schooljaar 2016 – 2017 start met 56 leerlingen verdeeld over 3 groepen. De 
nieuwe lesmethodes, zoals groepsoverstijgend onderwijs en tabletonderwijs, zijn volgens 
planning en voorbereiding geïntroduceerd. Deze start is tot nu toe erg positief verlopen. 
Ook in het nieuwe schooljaar blijft de MR nauw betrokken bij de verdere ontwikkelingen. 
 
 
Namens MR de Meent  
Opgemaakt door : Karin Ax 
Datum  : 20 oktober 2016 
Mail   : mr.demeent@outlook,com 


