
UITSLAG SCHOOLTIJDEN ENQUÊTE   
 
De medezeggenschapsraad heeft de resultaten van de enquête over de schooltijden besproken.   
Op basis van de uitslag heeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad ermee ingestemd dat 
de schooltijden met ingang van schooljaar 2019-2020 worden gewijzigd in een continurooster  met 
een vrije woensdagmiddag (model 2). 
 
Onderstaand de uitslag van de schooltijden-enquête met een overduidelijke meerderheid voor 
model 2 (met een vrije woensdagmiddag). Dit is een uitslag waar men niet omheen kan. 
 
Stemming: 
Van de 263 uitgebrachte stembiljetten (aan alle oudste kinderen van een gezin) zijn er 227 ingeleverd 
en als volgt verdeeld: 

 Model  1  :  34 

 Model  2  : 161 

 Niet meegeteld * :   28 

 Blanco  / ongeldig :     4 
TOTAAL    : 227 
 
*Gezinnen met alleen kinderen in de huidige groepen 7 en 8 hebben wél een stembiljet ontvangen 
maar zijn niet meegeteld in de uitslag. Hadden deze stemmen wel meegeteld, dan had model 2 een 
nog grotere meerderheid gekregen. 
 
Om de vijf jaar worden de schooltijden tegen het licht gehouden om te kijken of deze nog passen bij 
de huidige manier van lesgeven en of ze nog aansluiten bij de wensen van de ouders. Zo ook dit jaar. 
Achter de schermen is de medezeggenschapsraad (MR) al enige tijd bezig geweest met het 
onderwerp ´schooltijden´. Buiten de vele overlegmomenten en discussies binnen de MR, is er ook 
een werkgroep schooltijden aangesteld die uitgebreid onderzoek heeft verricht naar de wensen en 
mogelijke varianten. Hierbij mocht niet alleen aan het praktische gedeelte worden gedacht  maar 
moest ook rekening worden gehouden met de geldende Wet- en Regelgeving.  
Het uitzetten van een enquête was de laatste horde die genomen moest worden. 
 
Op het stembiljet was er een ruimte voor eventuele vragen en/of opmerkingen. Daar is door velen 
van u gebruik van gemaakt. Hieronder wordt antwoord gegeven op- en uitleg gegeven aan de meest 
gestelde vragen of meest gemaakte opmerkingen. 
 
Waarom waren de huidige tijden geen optie in de enquête? 
De vraag naar een continurooster werd groter en bij het werken in units is het van belang dat de 
leerkrachten binnen de unit na schooltijd een uur overlegtijd hebben over de voortgang van ‘hun 
eigen’ leerlingen, de planning voor de volgende dag,  voorbereiden etc. 
Binnen het huidige rooster is die tijd er gewoonweg niet, handhaving van de huidige tijden was 
derhalve geen optie. Dit alles staat los van de rust die gecreëerd wordt door de invoering van een 
continurooster. 
 
Invoering / Werktijden ouders  
Vele stembiljetten kwamen terug met de vraag waarom de invoering van de nieuwe tijden niet al in 
het volgend schooljaar in kan gaan. 
De MR heeft er bewust voor gekozen om de wijziging een jaar tevoren kenbaar te maken, zodat 
ouders/verzorgers ruim de tijd hebben om – zo nodig – opvang te wijzigen/regelen en/of de 
werktijden aan te passen.  
 



 
Kosten voor de Naschoolse opvang. 
De kosten van de naschoolse opvang zijn kosten van een externe partij. Meer dan Kern in het 
voorstadium uitnodigen, om in overleg de mogelijkheden te bespreken, kon de MR niet doen.  
Uit dit overleg  is gebleken dat Kern -anders dan de gebruikelijke naschoolse opvang - geen 
mogelijkheid ziet om een ander model aan te bieden. 
 
Het aantal studiedagen (7) 
Met het rooster van model 2 worden door de leerlingen teveel uren gemaakt en die ruimte kan 
worden ingevuld door een aantal studiedagen. Dit is niets nieuws maar door het aantal te noemen is 
het wellicht inzichtelijk gemaakt.  
Binnen de MR is enige tijd geleden afgesproken dat de studiedagen – zoveel als mogelijk- aansluiten 
aan de reguliere vrije dagen en/of vakantiedagen. 
 
Korte lunchtijd 
De lunch zal met het nieuwe rooster – net als het tussendoortje - in de klas genuttigd worden. In het 
overzicht wordt voor de lunch een kwartier gereserveerd en een half uur voor het buitenspelen.  
Met name bij de jonge kinderen zal in de praktijk extra tijd worden ingeruimd voor de lunch.  
 
 
Staat uw vraag of opmerking niet tussen de gegeven antwoorden? U kunt altijd contact zoeken met 
een van de MR leden bereikbaar via de contactgegevens op de site of in de app. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Medezeggenschapsraad 


