
Wapse, 1-6-2016 

Beste Ouders, 

Tijdens de de door de MR georganiseerde informatieavond van 20 april jongstleden heeft dhr 

Lepeltak een presentatie gegeven over zijn visie op krimp en kleine scholen. De drukbezochte avond 

werd afgesloten met het stellen van vragen aan dhr Lepeltak en de MR. De MR heeft toen de stappen 

aangegeven die bewandeld zouden gaan worden. Via dit bericht willen wij jullie het rapport van dhr 

Lepeltak doen toekomen en een update geven van onze werkzaamheden als MR.  

Na de informatie avond hebben wij als MR een eerste gesprek gehad met Stichting Talent. De inzet 

van het overleg was het beantwoorden van de vragen die Stichting Talent aan ons (de MR) heeft 

gesteld. Ten tweede was het gesprek bedoeld om te peilen hoeveel ruimte er bij de Stichting is om 

de TDS, ondanks het teruglopende aantal leerlingen, ruimte te geven om zich te kunnen (blijven) 

profileren als kleine school binnen de Stichting Talent. De stichting heeft te kennen gegeven dat er 

weinig tot geen ruimte is daarvoor. Het tekort aan instromende leerlingen blijkt een onoverkomelijk 

obstakel.  

Inmiddels zijn we als MR ons aan het voorbereiden op de volgende stappen. We hebben een 

aanvraag gedaan voor juridisch advies bij dhr Berkhout. Hij is jurist en gespecialiseerd in  

onderwijsrecht (www.jurion.nl). Daarnaast heeft de MR ook regelmatig contact met een delegatie 

van de actiegroep 'TDS Blijft'. Hierbij wordt informatie uitgewisseld en nagedacht over het scenario 

om als TDS uit Stichting Talent te stappen.  

We vinden het ontzettend vervelend dat er nog niks concreet is. Wel willen we aangeven dat we 

onze best doen om het proces zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te doen.  

Samengevat: De MR laat zich nu eerst juridisch adviseren voordat er een volgende stap genomen 

wordt richting Stichting Talent. Tegelijkertijd bekijkt de oudergeleding van de MR, in samenwerking 

met anderen de mogelijkheden om als TDS door te gaan onder de vlag van een andere stichting, 

vereniging of coöperatie. Zoals u zult begrijpen kan dit niet geïnitieerd worden door de 

leerkrachtgeleding van de MR.  

Zodra wij weer een volgende stap hebben gezet dan laten wij weer van ons horen.  

 

Met vriendelijke groet, 

MR TDS 


