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Notulen MR vergadering 

11 december 2014 

 

Aanwezig: Charlotte, Maaike, Marcel, Joost, Mustafa, Rick, Marion, Simone, Heleen, Marius 

peters (SPOM) 

Notulen: Annemie 

 

1. Inleiding 

Het onderwerp van deze MR bijeenkomst is de brief van SPOM van 24 november aan de MR, 

ouders/verzorgers van De Appelhof over de voorgenomen sluiting van basisschool De 

Kleurencirkel en de consequenties voor De Appelhof. Marius Peters is aanwezig om de 

situatie toe te lichten en vragen van de MR te beantwoorden. 

De MR vergadering is in tegenstelling tot andere MR vergaderingen besloten. 

 

2. Toelichting 

De terugloop van het aantal leerlingen in Druten-Zuid is zo groot dat het onverantwoord is om 

3 scholen open te houden. Het betreft de scholen De Kleurencirkel, ’t Geerke, en De 

Appelhof. Daarop heeft SPOM besloten geen nieuwbouw te plegen voor De Kleurencirkel, 

het gebouw van De Kleurencirkel te sluiten en een alternatief aan te bieden aan de ouders en 

leerlingen van De Kleurencirkel. 

 

Er zijn 2 ouderavonden geweest voor de ouders van De Kleurencirkel waarbij ruimte  

gegeven is om emoties te uiten, vragen te beantwoorden, wensen te inventariseren, spelregels 

op te stellen en uitgangspunten te formuleren. 

Uitganspunten: 

Basisschool De Kubus wordt niet betrokken bij de mogelijke oplossingen. De Kubus is vol 

met zijn 625 ll. Een verschuiving daar zal tot andere problemen leiden. 

De Appelhof, ’t Geerke en De Kubus zullen tot 1-8-2015 geen nieuwe ll aannemen om grote 

verplaatsingen van leerlingen te voorkomen en rust te handhaven. 

De ouders van De Kleurencirkel zullen even geduld moeten hebben en concrete plannen 

moeten afwachten. In januari is er weer een ouderavond. 

Ondanks het feit dat ’t Geerke partnerschool is van De Kleurencirkel is verplaatsing van 

leerlingen naar ’t Geerke geen alternatief gezien het aantal leerlingen en de ruimte die 

beschikbaar is. 

De Appelhof in de toekomst voorzien van een IKC. 

Wensen van ouders:  

Alternatieven zoeken met De Appelhof heeft de voorkeur. 

De leerlingen bij elkaar houden, samen optrekken. Met name voor groep 7-8 en groep 5-6 is 

dit belangrijk. 

 

Opties: 

Sluiting van De Kleurencirkel. Leerlingen gaan naar De Appelhof en integratie vindt 

werkenderwijs plaats met inachtneming van de wensen van de ouders van de Kleurencirkel. 

Fusie tussen De Kleurencirkel en De Appelhof. Dit levert een financieel voordeel op vanuit 

het ministerie van €430.00,00 in 6 jaar. 

 

Fusie: 
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Een fusieproces kan jaren in beslag nemen, zeker nu het twee scholen betreft met een 

verschillende identiteit en een ander onderwijssysteem met verschillende uitgangspunten en 

methodes. 

Een fusieproces kan ook sneller tot stand komen als er een samenwerkingsschool geformeerd 

wordt. Dan ontstaat de nieuwe school werkenderwijs. 

 

Opmerkingen MR: 

o Hoe worden de belangen van de leerlingen en de ouders van De Appelhof in dit proces 

behartigd. De ontwikkelingen betreffen De Appelhof evenzeer als De Kleurencirkel? 

o Als er geld voor een fusie beschikbaar is, hoe wordt dit dan ingezet voor De Appelhof. 

o De tijd die beschikbaar is voor het proces is heel erg kort. 

o De inspanningen van de directeur zullen nu verlegd worden naar dit proces. Wat 

betekent dit voor de begeleiding van het onderwijs op De Appelhof. 

o De wensen van de ouders van De Kleurencirkel worden gerespecteerd. Wat betekent 

dit voor de wensen van de ouders van De Appelhof. Worden deze ook geïnventariseerd 

en gerespecteerd. 

o Wat betekenen deze ontwikkelingen voor passend onderwijs. 

o De wet geeft de MR bevoegdheden in dit proces. Dit vergt voorbereiding. 

o De vakbonden (DGO) moeten betrokken worden bij een fusieproces, hoe beleidsarm 

ook.(141211-03) 

o Hoe gaat de samenwerking met de partnerschool De Wijzer eruitzien. 

o Communicatie is erg belangrijk. Wie is hiervoor verantwoordelijk. In de eerste stap is 

De Appelhof al overgeslagen. Ook de ouderraad moet direct betrokken worden bij de 

communicatie. 

o De MR oriënteert zich op externe hulp bij dit proces.(141211-02) 

 

Afspraak: 

Marius Peters zorgt voor een brief aan de ouders van De Appelhof voor de kerstvakantie.  In 

januari is er een ouderavond.(141211-01) 

 

MR agenda: 

Privacy van leerlingen op internet. 

 

Ouders maken zich zorgen over de privacy van leerlingen als ze inloggen via de programma’s 

van de school. De privacy-lek zoals die in de media naar voren kwam geldt niet voor de 

Appelhof. De directie heeft hierover een brief gestuurd naar de ouders. 

De MR wil graag weten welke afspraken er gemaakt zijn met uitgevers. Dit is een vraag voor 

de bovenschoolse ICTer. (141211-04) 

 

Agenda volgende vergadering 15 januari: 

o Monitor CITO-scores 

o Parnassys 

o Kleurencirkel, Appelhof 

o Resultaten ouderenquete 
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