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Opening 

 Aanwezigen: 4 leerkrachten (Gerrie Amperse, Peter Moerenhout, Marijke Roelofsen en Linda Saat) 

en 16 ouders 

 Bewust gekozen om de ouderavond een open karakter te geven (geen vast agenda), zodat de 

school en ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan over de ontwikkelingen in en rondom de 

Meent. Hierbij vooral duidelijk wordt wat er bij ouders leeft aan vragen en verwachtingen.   

 Hieronder een verslag van hetgeen is besproken, geclusterd naar vraag /onderwerp.  

 

Hoe ziet Team de Meent de toekomst van de school? 

 Team de Meent gaat voor de school en wil vooral goed onderwijs bieden met moderne middelen. 

 Ouderbetrokkenheid is hierbij erg belangrijk, het team heeft hierbij ook vooral de ouders nodig 

ouders om mee te denken. Welk vragen leven er en wat hebben ouders nodig om vertrouwen te 

hebben in de toekomst van De Meent.  

 

Hoe ziet de groepenindeling er volgend schooljaar uit? 

 De groepenindeling van komend schooljaar is onlangs gecommuniceerd, deze indeling was met 

name gebaseerd op het aantal leerlingen per groep (1/2/3, 4/5/6, 7/8). Echter recente 

ontwikkelingen, het vertrek van enkele kinderen naar een andere school, maakt dat het team deze 

indeling weer opnieuw wil overwegen. Eind mei zal de definitieve indeling bekend worden 

gemaakt.  

 Als redenen voor het vertrek van deze leerlingen is door ouders opgegeven: de keuze voor een 

grotere school. 

 Aanwezigen ouders geven hierop aan dat de keuze voor De Meent juist een bewuste keuze is voor 

een kleine school en dat je vertrouwen moet hebben in het onderwijs dat ze hier bieden.  

 De grootte van de klassen zijn volgend schooljaar 20-25 kinderen.   

 Gerrie geeft aan dat vanmiddag een gesprek heeft plaatsgevonden tussen team de Meent en Mark 

van der Pol (Directeur BasisBuren). Het was een positief gesprek over vormen met scholen van ca. 

55/60 leerlingen en hoe dit toe te passen de komende jaren op de Meent.   

 De formatie voor komend schooljaar is nu vanuit BasisBuren uitgekomen op 3,85 FTE leerkrachten 

(incl. schoolleider en extra formatie vanuit kleine scholentoeslag). De Meent kan hier zelf invulling 

aan geven. Dit kunnen dus meerdere leerkrachten zijn, maar er is ook ruimte voor de inzet van een 

onderwijsassistent. 

 Gerrie zal een plan maken wat is nodig voor komend schooljaar, waarbij Mark van der Pol heeft 

aangegeven dat een goed plan die duidelijk aangeeft wat de school nodig heeft, zal worden 

gehonoreerd. 

 Erg belangrijk is verder de organisatie van het onderwijs: goed rooster en de juiste combinatie van 

leerkrachten.  

 

 

 



 
 

Wat zijn de ervaringen met een drie groepenindeling? 

 De Meent heeft vanuit verleden al heel veel ervaring met de 3 groepenindeling. Ook binnen 

BasisBuren zijn er meerdere scholen die op deze wijze goed onderwijs geven.  Het team van De 

Meent is nu bezig om zich hierop voor te bereiden en gaat ook regelmatig kijken op andere scholen.  

 Het heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. Echter de laatste jaren is het onderwijs, 

de wijze van lesgeven, al veel veranderd. De wijze van instructie geven is meer kindgericht en 

groepen bij elkaar zetten kan ook juist heel positief zijn. Er is veel aandacht voor samenwerken wat 

positief werkt in de sociale omgang tussen kinderen van alle leeftijden.  

 Een ouder geeft aan dat de kleine klassen op de Meent vooral ook positief zijn, omdat 

bijzonderheden snel gesignaleerd worden en er ook snel actie wordt ondernomen.  

 MR heeft aan de MR van de Klepper (Zoelmond) gevraagd om ervaringen te delen.  Bijgaand de 

reactie die wij kregen (zowel leerkracht als ouder)  

 Er zijn wat vraagtekens mn bij de combinatie 1/2/3. Ouders gaan zelf ook op zoek naar ervaringen.  

 Hoe gaan jullie om met leerkrachten die geen ervaringen hebben met deze combinaties? Met 

leerkrachten worden diverse gesprekken gevoerd, worden voorbereid en krijgen extra 

ondersteuning bij wat ze nodig hebben.  

 

Is de Meent niet te bescheiden en moeten we niet meer zorgen voor positieve PR / marketing? 

 Er is budget voor een flyer, die zal gemaakt worden om meer aandacht te vragen in de regio voor 

de school om zo ook nieuwe leerlingen te kunnen aantrekken.   

 Verder heeft de school samen met de klankbordgroep en de MR de laatste tijd al veel de lokale 

media opgezocht. Dit zullen we vooral ook blijven doen.  

 Op 16 april is ook Gemeentebelangen met een fractie langs geweest, waarin met name gesproken 

is over het accommodatiebeleid binnen de Gemeente Buren. Gemeentebelangen gaf vooral aan 

kansen te zien voor de school in meer een sociale functie te kunnen innemen in de regio. Tip die zij 

gaven gebruik vooral oud leerlingen die de school een warm hart toedragen.  

 Een van de ouders geeft aan bij het zoeken naar een school vooral ook naar de resultaten te 

hebben gekeken. CITO resultaten van de Meent zijn de hoogste van de scholen in de directe 

omgeving. Dit mag ook gezien worden op de website. 

 Ook meer laten zien dat De Meent aan vernieuwing doet tabletonderwijs in 2016/2016, technisch 

onderwijs , het ontdeklab en thematisch / groepsoverstijgend onderwijs. De Meent is bezig met 

haar toekomst, ook ouders mogen / kunnen dit uitdragen.  

 Er is nu geen voor- en naschoolse opvang. Dit kan reden zijn waarom ouders niet kiezen voor deze 

school. Bekijken wat mogelijkheden zijn om dit toch aan te bieden en nieuwe kinderen aan te 

trekken. Dit pakken we op samen met de klankbordgroep. 

 

Er is asbest aanwezig op de school, heeft dit invloed op de veiligheid van de kinderen? 

 Op enkele plekken is asbest aanwezig. Dit heeft echter totaal geen gevolgen voor  de gezondheid 

van de kinderen zolang dit niet wordt bewerkt. De gemeente, eigenaar van het gebouw, heeft 

echter gemeend dit te moeten verwijderen. Uiteraard zal dit veilig en conform wettelijke regels 

uitgevoerd worden.  

 


