
Verslag bijeenkomst Mark van der Pol 
De Meent, 9 december 2015

Aanleiding
Naar aanleiding van de startnotitie ‘Goed onderwijs in Buren’(zie bijlage), de 
conferentie ‘Goed onderwijs in tijden van krimp’ op 10 november jl (verslag 
eerder naar jullie verzonden per mail), is namens ouders en team de Meent de 
heer Mark van der Pol (Directeur/ bestuurder BasisBuren)  uitgenodigd op 
woensdag 9 december om hierover in gesprek te gaan. Bij de bijeenkomst waren 
aanwezig namens de Meent: 10 ouders, 2 leerkrachten en de schoolleider. 

Korte samenvatting gesprek
De bijeenkomst was een open en positief gesprek en Mark van der Pol heeft al 
onze  vragen beantwoord.  Zoals het er nu uitziet staan de plannen van 
BasisBuren nog niet vast en hebben wij als team en ouders van De Meent hier 
zelf nog invloed op. 

BasisBuren pakt de handschoen op om met elkaar kwalitatief goed onderwijs te 
gaan organiseren in een tijd dat iedereen last heeft van krimp. De visie die Mark 
hierbij heeft voor het onderwijs binnen gemeente Buren, is dat er binnen 
BasisBuren plekken ontstaan waarin met verschillende partners alles rondom een
kind wordt georganiseerd (een IKC = Integraal kindcentrum). Duidelijkheid van 
gemeente Buren en overheid  over de huisvesting, rijksvergoeding en kleine 
scholentoeslag is hierin wel belangrijk, met name om te bekijken wat financieel 
haalbaar is. 

Mark heeft verder aangegeven dat de goede activiteiten en plannen die er nu 
binnen de Meent zijn, doorgezet kunnen worden en dat we die zelfs kunnen 
gebruiken als basis voor de plannen richting de toekomst. Dit heeft hij 
ondersteund door aan te geven dat noodzakelijke investeringen in bv. huisvesting
zeker niet worden stopgezet en dat er zelfs mogelijkheden zijn om aan goede 
plannen en ideeën financieel bij te dragen.

Kortom, niets staat nog vast. Belangrijk is dus nu om scenario’s en mogelijkheden
van de Meent voor de toekomst in kaart te brengen en deze bij BasisBuren aan te
dragen zodat zij, in samenwerking met enkele ouders en leerkrachten, deze 
scenario’s verder kunnen uitwerken en kunnen toetsen op haalbaarheid.  

Nadrukkelijk is verder nog gesproken over de communicatie via kranten, 
aangezien deze vooral veel onrust veroorzaken. Mark geeft hierbij aan dat 
BasisBuren het onderwerp niet wil stilzwijgen, juist discussie wil oproepen. Echter
de media heeft dit onderwerp ook op eigen wijze opgepikt en BasisBuren heeft 
hierover niet altijd de regie. Hij roept de Meent op vooral ook zelf op positieve 
wijze de media te betrekken. 

Vervolg
De komende tijd ziet de planning vanuit BasisBuren er op hoofdlijnen als volgt 
uit:
- Gesprekken door BasisBuren op alle scholen, met verenigingen en gemeente 

tot eind januari 2016
- Scenario’s uitwerken door BasisBuren: februari – juni 2016
- Meer duidelijkheid over beleidsplannen en richting voor de toekomst: zomer 

2016 



- Inwerkingtreding nieuw beleid zal vervolgens nog minimaal 2
jaar duren (ivm wet- en regelgeving)

In de tussentijd zal de Meent:
 De activiteiten van de klankbordgroep, opknapteam doorzetten en verder 

uitbreiden (mn om te bekijken hoe we positieve marketing van de school beter
kunnen gaan neerzetten). Volgende bijeenkomst: 19 januari 2016.  

 De samenwerking met andere scholen in de regio verkennen: januari / 
februari 2016. 

 Behoeften onder ouders gaan inventariseren over oa. schoolvorm, samengaan
/ samenwerken andere scholen en verenigingen, schooltijden, extra 
activiteiten - februari 2016

 Ideeën ontwikkelen voor  toekomst de Meent: januari / februari 2016.
 Een vervolgbespreking plannen met Mark van der Pol (nader te bepalen 

wanneer)
 Een extra ouderavond organiseren op dinsdagavond 26 januari 2016. Deze

extra ouderavond zal gaan over de groepindeling voor het schooljaar 2016-
2017: ‘Hoe ziet het onderwijs er op de Meent uit in combinatie met 3 
groepenindeling?’

Tot slot
Mochten jullie meer willen weten over de inhoud van het gesprek (vragen en 
antwoorden), de bijgevoegde startnotitie, of heb je andere vragen of zorgen, dan 
kun je die neerleggen bij de schoolleider Gerrie of bij de MR (Louis van der Zwet - 
louisvanderzwet@gmail.com, Karin Ax – axkarin@hotmail.com). 

In februari zullen we bij jullie op dit onderwerp terugkomen. 
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