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Het afgelopen jaar was een woelig jaar. Het stond in het teken van de voorgenomen fusie van de Ten 

Darperschoele met een andere school binnen de Stichting Talent Westerveld (STW). In februari 2016 

kregen de ouders van de TDS van de directeur-bestuurder van Stichting Talent Westerveld, de heer 

Jan Scholte Albers, op een ouderavond te horen van de plannen van de STW om de TDS per 1 

augustus 2017 te laten fuseren met een andere school van de Stichting. Dit vanwege de prognose 

van dalende leerlingenaantallen en de brede kwaliteit van het onderwijs die hiermee onder druk zou 

komen te staan. De STW heeft in haar Strategisch Beleidsplan 2015-2019 aangegeven dat zij kleine 

scholen in stand wil houden mits er in de onderbouw gemiddeld 5 leerlingen per leerjaar in 3 

aaneensluitende groepen zitten, er zicht is op nieuwe instroom en de school binnen het 

basisarrangement van de inspectie valt. Op grond van de door de STW gehanteerde prognoses zou 

de TDS hier op korte termijn niet meer aan kunnen voldoen. 

Een fusie kan echter alleen plaatsvinden als de MR van de betreffende school instemt met het 

voorgenomen besluit tot fusie van het bevoegd gezag. 

Het voornemen van de STW heeft geleid tot veel onrust in Wapse. Een actiegroep werd in het leven 

geroepen om de TDS te behouden en in de media verschenen diverse stukken over dit onderwerp.  

De MR heeft de ouders geraadpleegd waaruit naar voren kwam dat de overgrote meerderheid van 

de ouders voor het behoud van de TDS was.  

Hierna heeft de MR de heer J. Lepeltak van Learningfocus ingeschakeld, een deskundige op het 

gebied van het onderwijs en dan met name op het gebied van krimp en de kwaliteit op een kleine 

school. De heer Lepeltak gaf op de goed bezochte ouderavond aan dat er op een kleine school 

kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven, wellicht met de nodige onderwijskundige 

aanpassingen, en dat de geprognotiseerde leerlingenaantallen kwalitatief gezien geen reden was om 

de TDS te laten fuseren.  

Na de heer Lepeltak heeft de MR een juridisch adviseur op het gebied van het onderwijsrecht in de 

arm genomen, de heer mr. W.D. Berkhout van Jurion. De heer Berkhout gaf, op een wederom goed 

bezochte ouderavond, aan dat fusie of sluiting van de TDS niet aan de orde was als de MR hier niet 

mee zou instemmen. Immers, de wettelijke opheffingsnorm is voor de TDS 23 leerlingen en de 

kwaliteit is op orde. Op het moment dat de MR ervoor kiest om niet in te stemmen met een 

voorgenomen besluit tot fusie, kan het bevoegd gezag dit nog voorleggen aan de 

Geschillencommissie. De ervaring leert echter dat dit weinig kans van slagen heeft. Het komt er dus 

op neer dat zolang de MR niet instemt met een fusie, de TDS zal blijven bestaan.  

De heer Scholte Albers heeft na de lezing van mr. Berkhout aangegeven dat hij niet uit was op een 

geschil. Als de MR niet zou instemmen met het voorgenomen besluit, dan zou de STW dit niet 

voorleggen aan de Geschillencommissie en zou de TDS dus open blijven.  

Omdat de overgrote meerderheid van de ouders de school open wilde houden en er derhalve geen 

draagvlak voor een fusie was, heeft de MR besloten om niet in te stemmen met het intentiebesluit 

tot fusie.  



Hierbij komt dat door de instroom van een aantal nieuwe leerlingen de TDS thans zelfs voldoet aan 

de uitgangspunten van het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 van de Stichting.  

Na een roerig half jaar is het intentiebesluit tot fusie ingetrokken en blijft de TDS open. De MR zal, in 

samenwerking met de directie en het bestuur, blijven toezien op de kwaliteit van het onderwijs op 

de TDS. 

 


