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Betreft: Verslag van ouderinformatie- en uitwisselingsavonden over afname van
leerlingaantal in combinatie met visie op onderwijs en onderwijs in het dorp.

Februari 2017
Beste (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en andere geïnteresseerden,
Naar verwachting neemt het aantal kinderen op de Antoniusschool de komende jaren flink af,
als gevolg van daling van het aantal kinderen in het dorp. Het team en de MR hebben een
traject uitgezet om te onderzoeken hoe we met die daling om willen gaan.
Als eerste onderdeel van dat traject, hebben we ouderavonden gehouden waarin ouders zijn
geïnformeerd. Tijdens deze avonden hebben de ouders kunnen aangeven wat zij belangrijk
vinden met betrekking tot onderwijs aan hun kind en onderwijs binnen het dorp.
Eind januari hebben we de ouders van kinderen van 0 jaar t/m kinderen in groep 3
geïnformeerd en gehoord. Begin februari 2017 eenzelfde opzet met ouders van kinderen uit
groep 4 t/m 8. In de bijlagen kunt u lezen wat door ouders voor en na de informatie en
onderlinge gesprekken is aangegeven.
Informatie die op die avonden is gedeeld
- De visie (zie schoolgids) en huidige werkwijze met als kernwaarden: veiligheid, autonomie,
creativiteit en samenwerking en georganiseerd in 3 (combinatie)groepen.
- Komend schooljaar (2017-2018) kunnen we nog werken volgens de huidige visie en in drie
groepen.
- In 2018-2019 kunnen we waarschijnlijk niet meer werken volgens de huidige organisatie en
in dat schooljaar dus op een andere manier zullen werken
- In 2019-2020 kunnen we zeker niet meer werken volgens de huidige organisatie (in 3
groepen), en in dat schooljaar dus op een andere manier zullen werken
- In 2020 is er bij ons 1 kindje bekend dat dan 4 jaar wordt.
- In 2021 zullen er (zover nu bekend) 10 kinderen 4 jaar worden.
- We zullen moeten gaan bezien op welke manier we onderwijs willen organiseren om de
visie tot uiting te brengen.

-

Leerlingprognose (bijgesteld met laatst bekende gegevens), gestoeld op het aantal in
Maashees wonende kinderen. Niet meegenomen: doublures, versnelling, verhuizing,
in/uitstroom naar/van andere scholen enz.

Concluderend kunnen we stellen dat:
- Alle ouders de kwaliteit van het grootste belang vinden (kwaliteit: cognitief aanbod, sociaalemotionele ontwikkeling, vaardigheden leren, plezier op school)
- Vrijwel alle ouders graag onderwijs in Maashees behouden wegens in stand houden van onderwijs
dichtbij, leefbaarheid, aantrekken van jonge gezinnen en ontmoeting tussen kinderen en tussen
ouders uit eigen dorp.
- Een aantal ouders van mening is dat ook op een kleine school goede kwaliteit geboden kan worden;
kwaliteit is niet afhankelijk van schoolgrootte
- Een aantal ouders zich afvraagt of een twee-groepensysteem/andere organisatie de voorkeur heeft
boven samengaan met een andere school (Holthees wordt daarbij genoemd)
- Het een pittige uitdaging is voor het team
- Ouders het fijn vinden om (zelfs al voordat het kind op school zit) geïnformeerd/gehoord te worden.
Op de website van de school kunt u een samenvatting vinden van de opmerkingen die tijdens deze
avonden zijn besproken.
Vervolg
De MR heeft besloten om als vervolgstap een onderzoeksgroep te formeren dat andere manieren van
werken binnen het onderwijs gaat onderzoeken. Die onderzoeksgroep willen we invullen met directie,
MR, enkele leerkrachten en enkele ouders. De groep gaat onderzoeken welke onderwijsconcepten
passen bij de visie van school en ouders, en de afname van het aantal kinderen. Heeft u interesse om
deel te nemen? Stuur dan een mail naar: dir.antonius@skov-onderwijs.nl
In de volgende MR-vergadering zullen andere vervolgstappen besproken worden.
Heeft u vragen, tips of onduidelijkheden? Kom er a.u.b. mee op school! We lichten graag toe en/of
verduidelijken bovenstaande informatie!
Met vriendelijke groeten,
namens MR: ouders Jürgen Marti en Miriam Akkermans, MR-leerkrachten Carina en Melanie
Directie Linda Verberkt dir.antonius@skov-onderwijs.nl 06-83044080

