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1. Opening   

 Gerrie heet iedereen welkom 

 Aanwezig zijn 21 ouders, 7 leerkrachten en de schoolleider  

 Marielle Jacobi wordt voorgesteld als vervanger voor juf Thelma. 

 

2. MR over krimp binnen BasisBuren 

 Er is een korte presentatie getoond waarin de gebeurtenissen rondom krimp BasisBuren tot nu 

toe zijn toegelicht. De Presentatie is opgenomen als bijlage bij dit verslag. 

 Ervaringen en standpunt andere kleine scholen zijn verschillend afhankelijk van hun situatie. Een 

deel is voor behoud van de eigen school (bv. Klepper Zoelmond, Rijswijk), enkele scholen hebben 

aangegeven zich te willen oriënteren op een mogelijke fusie (Daverhof, Aldenhaag, 

Kastanjepoort  en Hoge Hof ) en Kapel Avezaath heeft aangegeven dat zij overwegen om de 

school te gaan sluiten omdat sociaal minimum is bereikt.  

 Eisen van bestaansrecht kleine school zijn niet echt vastgelegd. Maar belangrijkste criteria die 

MR ziet zijn: aantal leerlingen, kwalitatief goed onderwijs en financieel gezonde school. MR ziet 

ook dat er op dit moment geen concrete plannen zijn vanuit BasisBuren om scholen te sluiten.   

 Belangrijk om zeer binnenkort inzicht te hebben in financiën De Meent, mn over de verdeling van 

de kleine scholentoeslag. Verantwoordelijkheid financiën wordt vanuit BasisBuren meer bij de 

scholen zelf neergelegd.  

 In het dorp Lienden heerst onjuist het beeld dat de Meent gaat sluiten. Dit vanwege de negatieve 

communicatie van Marc van der Pol  in de media. BasisBuren heeft aangegeven dat zij niet alle 

communicatie zelf in de hand hebben gehad en dus de media ook zelf berichten heeft 

geschreven. Scholen zullen zelf positief de media moeten gaan opzoeken. De Meent zal 

ontwikkelingen en situaties aanpakken om dit te gaan doen, in ieder geval in maart met NL Doet.  

Actie Gerrie 

 Welke rol speelt de gemeente in de ontwikkelingen binnen BasisBuren? Zij zijn toch ook 

belangrijk onderdeel in het leefbaar houden van de gemeentes en het zorgen voor 

aantrekkingskracht van jonge gezinnen? Gemeente is eigenaar van de huisvesting. Er is een lijn 

maar de samenwerking hierin verloopt niet altijd even soepel. Wellicht kan school zelf het 

gesprek opzoeken richting Gemeenten / gemeentebelangen. Actie MR en Gerrie.  

Opmerking 1 februari 2016: Gerrie heeft een uitnodiging van de gemeente gehad om een 

raadsvergadering over openbare huisvesting bij te wonen. Gerrie zal daarheen gaan.  

 

3. Uitleg tijdspad BasisBuren  

 Planning vanuit BasisBuren is gewijzigd. In plaats van dat plannen deze zomer bekend worden zal 

voor het uitwerken van de scenario’s langer de tijd worden genomen tot 2017.  

 Team De Meent gaat voor behoud van de school en wil de komende tijd meer gaan vernieuwen 

en de eigen identiteit verder ontwikkelen. De nieuwe planning geeft hiervoor ook meer tijd om 



 
 
 
 
 
 

dit goed en gefaseerd te doen. Gerrie draagt zorg dat deze plannen (als input voor de scenario’s 

die door BasisBuren worden uitgewerkt) ook gecommuniceerd worden met BasisBuren.  

 

4. Presentatie met (Prezi) We gaan op reis en we nemen mee 

 Gerrie heeft ouders een presentatie getoond wat de ontwikkelingen op korte termijn zijn binnen 

De Meent in aanloop voor volgend schooljaar (ook als bijlage opgenomen).  

 De basis verandert niet, wel zal vernieuwing gefaseerd gaan plaatsvinden.  

 Vanwege daling aantal leerlingen is er onrust over hoe volgend schooljaar eruit komt te zien. 

Willeke van der Slikke heeft als ervaringsdeskundige (leerling school in 3 groepencombinatie, 

leerkracht De Meent en leerkracht groep 1/2/3 Kastanjepoort) vertelt over het hoe je aan 

ongeveer 20 kinderen les geeft in een 3 groepenonderwijs. 

 Willeke geeft aan dat je kindgericht lesgeeft en vooral kijkt naar wat ze nodig hebben. Ze leren 

veel van samen werken en samen leren. Er wordt veel gewerkt met coöperatieve werkvormen 

zodat alle kinderen op eigen niveau met dezelfde onderwerpen leren. 

 Vraag vanuit de ouders: hoe gaat een groep 3 die veel moet leren, in combinatie met groep 1-2?  

Het rooster van de leerkracht wordt hierop aangepast zodat op rustige momenten er tijd is om 

groep 3 apart te nemen.  Willeke heeft hierbij ook een onderwijsassistente die helpt door dan 

bijvoorbeeld met groep1-2 naar buiten te gaan.  

 Groot voordeel van meerdere groepencombinatie is dat kinderen al vroeg zelfstandig worden en 

heel snel hulp aan elkaar leren vragen. Overgang nu van groep 2 naar 3 is groot en juist door de 

combinatie 1-2-3 gebeurt dit gefaseerder.  

 Een mogelijk nadeel is dat de leerkracht in een meerdere groepencombinatie altijd bezig is en 

een druk schema heeft. De leerkracht moet dan ook goed gestructureerd zijn.  

 Hoe kun je signalen van kinderen die extra hulp nodig hebben oppikken in zo’n druk schema? 

Doordat klassen nog altijd klein zijn, met name het aantal kinderen per groep, valt dit snel op. 

Ondersteuning kan op diverse wijze plaatsvonden, bijvoorbeeld doordat er ondersteuning is van 

een onderwijsassistent of ICT hulpmiddelen. Ook ouders kunnen hierin een rol spelen.  

 Wat als een kind een hulpvraag heeft maar even moet wachten omdat de leerkracht bezig is met 

een andere groep? Schoolwerk wordt zo ingericht dat een kind altijd vooruit kan, doordat met 

weektaken wordt gewerkt (gebeurt nu al op de Meent) of een taak nogmaals kan doen op de 

computer.  

 Binnen team De Meent is al ruime ervaring aanwezig met meerdere combinatie groepen.  

 Er is nog geen beslissing genomen over welke combinatie zal worden  gemaakt. Dit is afhankelijk 

van het aantal leerlingen. MR heeft hierin adviesrecht. 

 21 eeuwse vaardigheden worden gefaseerd geïntegreerd binnen De Meent. Op gebied van 

samenwerken gebeurt al veel. Voor ICT (i-pad, chromebook, BYOD) en vernieuwing in onderwijs 

(bv. thematisch onderwijs) lopen nu oriëntatietrajecten om te bekijken in hoeverre dit 

ondersteuning kan bieden. Voor eind van het schooljaar wordt besloten hoe dit wordt ingezet. 

Op 29 maart wordt dit besproken samen met de MR.  

 Gerrie is nu vooral ook samen met de leerkrachten aan het bespreken wat de leerkrachten nodig 

hebben ter voorbereiding op volgend schooljaar. Hiervoor lopen persoonlijke gesprekken en 

zullen ook bezoeken van leerkrachten aan andere scholen plaatsvinden.  



 
 
 
 
 
 

 Wat staat er aan concrete acties op stapel: 

o NL doet 11 en 12 maart  

o Ontwikkeling Ontdeklab (zie ook hieronder) 

o Oriëntatie aanschaf I-pads 

o Renovatie toiletgroepen: deze week nog komt er een bouwadvies, planning is om 

toiletgroepen komende zomervakantie aan te pakken (in ieder geval middenblok), tevens 

wordt gekeken wat er nodig is voor de andere toiletgroepen en mogelijk vervanging 

keukenvloer. 

 

5. Terugkoppeling klankbordgroep / werkgroepen 

 Werkgroep internetpagina:  

o Voorstel is om de huidige internetpagina themagewijs aan te passen. Met op de 

beginpagina centraal de 21e eeuwse vaardigheden, waar vanuit je kunt doorklikken. De 

werkgroep zal dit verder gaan afstemmen met webdesigner. 

 Werkgroep opknapteam:  

o Een aantal vrijdagen terrein aangepakt door te snoeien en op te ruimen. Nu worden 

plannen gemaakt voor nieuwe beplanting in het voorjaar. Gekeken wordt ook welke 

subsidie mogelijkheden hier nog zijn vanuit de gemeente. 

o De bewegwijzering wordt aangepakt: borden/paaltjes zijn geplaatst. Verder zal er nog 

belijning komen met schoolzone, bordjes met rijroute op de parkeerplaats en zal er een 

spandoek komen aan de muur van de gymzaal om de herkenbaarheid van school De 

Meent te vergroten.  

o Voor het geld van de sponsorloop worden nog concrete plannen ontwikkelt. Dit heeft 

even stilgelegen (vanwege ontwikkelingen en winter). Gedachtes nu zijn om vooral 

vrolijk gekleurde elementen op het schoolplein te plaatsen.  

o Er wordt gekeken of het voetbalveld mogelijk kan worden voorzien van drainage.  

o Er komt ook een muurschildering die zorgt voor extra herkenbaarheid van de school 

 Werkroep Ontdeklab:  

o Idee vanuit klankbordgroep ouders om in een ruimte extra activiteiten (techniek, kunst, 

cultuur, crea) te bieden binnen school zowel tijdens als na school.  

o Er wordt nu dus gewerkt aan een ontdeklab waar alle materialen bij elkaar komen te 

staan. Streven is om dat dit schooljaar al in gebruik te nemen. Alle materialen (vooral 

kasten) zijn welkom! 

o Peter heeft gevraagd aan de kinderen wat ze in een ontdeklab zouden willen doen. Ze 

willen vooral ontdekken en onderzoeken: bv. hoe zit de aarde in elkaar?   

o Dit ontdeklab kan ook na school gebruikt, zelfs door bv . andere scholen of naschoolse 

opvang.  

o De werkgroep ontwikkelt in samenwerking met wetenschap en techniek en zal 

binnenkort een bezoek brengen aan een school die al een dergelijke ruimte heeft 

ingericht.  

 Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor de klankbordgroep van ouders. Afspraak is 

inmiddels gepland op dinsdag 16 februari om 19.30 uur. Ouders die willen meedenken met 



 
 
 
 
 
 

de plannen binnen de Meent zijn van harte welkom. Meld je even aan zodat we je mee 

kunnen nemen in de communicatie (mr.demeent@outlook.com). 

 

6. Rondvraag 

 Er wordt aangegeven vanuit een ouder dat De Meent vooral een leuke en betrokken school is 

met betrokken medewerkers in een mooie open en groen ruimte. We moeten met elkaar meer 

trots zijn op onze school en ons niet te veel laten leiden door BasisBuren en alle negativiteit 

eromheen. 

 Verzoek aan de leerkrachten om voorafgaand aan het schoolvoetbaltoernooi in mei al aandacht 

te besteden in gymles aan voetbal. Rick Uding biedt hulp aan om hier wellicht buiten school ook 

aandacht aan te geven en vraagt of andere ouders zin hebben om hier ook aan mee te doen.  

 Enkele ouders geven aan erg blij te zijn met de muzieklessen groep 3 -4 die begin dit jaar zijn 

gestart. Kinderen vinden het erg leuk. 

 Ook wordt aangegeven dat het fruitproject als zeer positief ervaren wordt. Helaas eindigt dit 

project in april.  

 

mailto:mr.demeent@outlook.com

