
Ouders, verzorgers en betrokkenen van de Ten Darperschoele, 

 

Afgelopen weken is er veel ophef ontstaan over het eventueel sluiten van de Ten 

Darperschoele. Veel mensen hebben zich hier inmiddels over gebogen, er zijn 

vele uren vergaderd en er zijn diverse meningen geuit. Wij als MR hebben een belangrijke rol in de 

discussie en wij hebben derhalve een extern adviseur geraadpleegd om ons in deze discussie te 

adviseren. De externe adviseur is de heer Lepeltak van Learning Focus. De heer Lepeltak geeft 

onafhankelijk advies aan MR-en van (kleine) scholen die bedreigd worden met sluiting of fusie. 

Woensdag 20 april jongstleden heeft de MR van de Ten Darperschoele een informatieavond 

georganiseerd. Voor deze avond was de heer Lepeltak uitgenodigd om een presentatie te geven over 

de kansen van een kleine school. Aansluitend was er de gelegenheid voor aanwezigen om vragen te 

stellen aan zowel de heer Lepeltak als aan de MR. 

Het was een druk bezochte avond waarbij alle stoelen bezet waren. Niet alleen ouders waren 

aanwezig, maar ook vele andere betrokken uit de directe en indirecte omgeving. De heer Lepeltak 

liet zien dat er naast de zorgen op een kleine school er ook zeker kansen en mogelijkheden zijn. In 

het nagesprek werden er vele vragen beantwoord. Een kleine greep hieruit: 

 Er ligt op dit moment bij de Stichting geen voorgenomen besluit. De MR staat aan het begin 

van het formele pad dat bewandeld dient te worden. De heer Lepeltak maakt een rapport 

met aanbevelingen richting de MR. 

 De financiële reserves van de stichting zijn vrij ruim. Een deel van deze gelden is in de 

afgelopen jaren gebruikt om het tekort aan formatie op de Ten Darperschoele aan te vullen. 

Een ander deel is gebruikt voor scholing om het leerkrachtenteam beter voor te bereiden om 

de terugloop van het aantal leerlingen. Dit is de scholing tov kansrijke combinatiegroepen die 

nog steeds loopt. Verder is een deel van deze gelden gebruikt om de opleiding tot OICT-er op 

te zetten en is er een ruime ICT-installatie voor de school gecreëerd.  

 Uit de presentatie van de heer Lepeltak blijkt dat de mogelijkheden voor een kleine school 

zich vooral bevinden in moderne technieken (Tablets, glasvezelnetwerk). De ontwikkelingen 

tav een goed (glasvezel-)netwerk worden goed in de gaten gehouden. Onder andere zou 

Cisco een rol kunnen spelen in het verbeteren van het netwerk. Ook kan gekeken worden 

naar lokale bedrijven of instituten om de netwerkinfrastructuur te verbeteren.  

 Er is nog steeds verschil van inzicht over het aantal  te verwachten leerlingen. De actiegroep 

heeft inmiddels een eigen teling gedaan. De MR is blij met deze telling en gaat die 

meenemen in het volgende overleg met stichting Talent.  

 De heer Lepeltak zal een adviesrapport opstellen voor de MR. De MR zal mede op basis van 

dit rapport zsm het gesprek met de heer Scholte Albers van stichting Talent aangaan om te 

zien wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn.  

 Na het gesprek met de heer Scholte Albers zal de MR een nieuw stappenplan en tijdpad 

opstellen. Dit wordt gecommuniceerd met alle ouders van de Ten Darperschoele. 



 Vanuit het publiek werd de verontwaardiging geuit dat er bij de raad al een vergaderdatum 

bekend zou zijn wanneer de raad zich moet uitspreken over de sluiting van de school. Een 

aantal raadsleden die aanwezig waren, konden dit ontkennen. 

 Eveneens werd aangegeven dat de tijd momenteel in het nadeel werkt van de Ten 

Darperschoele. De aantrekkingskracht van de school op nieuwe ouders en kinderen is door 

de discussie momenteel ernstig ondermijnd. De MR beseft dit terdege en gaat er alles aan 

doen om zo snel mogelijk een andere geluid te kunnen laten horen.   

 De presentaties van de verschillende informatieavonden zijn te vinden op de website van de 

Ten Darperschoele. Het betreft: 

o De presentatie van de heer Lepeltak: Kansen bij Krimp 

o Presentatie van JSA: Kwetsbaarheid Kleine Scholen 

o Document: Krimpen met Perspectief primair onderwijs Drenthe.  

We beseffen ons als MR dat er nog veel onzekerheden zijn. Na het gesprek met de heer Scholte 

Albers zal de MR met een plan van aanpak komen. De MR is voornemens om met een constructieve 

en positieve houding het gesprek met stichting Talent aan te gaan over het toekomstperspectief van 

de Ten Darperschoele.  Deze positieve houding is in alle geledingen van belang. Wij willen ons dan 

ook distantiëren van de negatieve en soms cynische berichtgeving in de diverse (sociale) media en 

vragen dit alle betrokkenen ook niet te doen. 

  

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben en met vriendelijke groeten, 

 

De MR van de Ten Darperschoele 

 


