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Terugkoppeling onderzoek ouders aanpassing schooltijden 
  
Beste ouders, verzorgers, 
  
Maandagavond is de MR bij elkaar gekomen om de stembiljetten te tellen en de aanvullende argumenten die 
gegeven worden, te lezen.  Vooraf heeft de MR gesteld dat de uitslag meegenomen zou worden als meer dan 
2/3 van de ouders hun stem zouden uitbrengen. We willen u hartelijk danken voor het stemmen, want maar 
liefst 78% van de ouders, verzorgers heeft zijn / haar stem uitgebracht. Er is dus een goed beeld, waar de voor-
keur van de meeste ouders naartoe gaat. De uitkomst is duidelijk. 
  
De uitslag is als volgt: 
129 (ruim 61%) ouders/verzorgers stemmen voor het aanpassen van de schooltijden. 
7 (ruim 3% ) ouders/verzorgers stemmen neutraal. 
76 (ruim 36%) ouders, verzorgers zijn tegen het aanpassen van de schooltijden. 
Zowel de teamleden als de MR staan positief tegenover het aanpassen van de schooltijden. 
  
Een enquête over schooltijden roept veel op. Lopende systemen thuis, met opa’s en oma’s, gastouders en BSO 
worden hierdoor allemaal beïnvloed. Dat vraagt wellicht van u als ouder enige creativiteit en/of flexibiliteit. 
  
De belangrijkste argumenten van de tegenstemmers zijn de afstand naar huis/opa en oma, de kortere tijd die 
beschikbaar is en hogere opvangkosten. Bij zowel Kidspalace als bij de sport BSO zullen de ‘extra’ vrije dagen 
voor de kinderen in het reguliere pakket opgenomen worden. Er worden geen losse extra dagen in rekening 
gebracht! 
  
De grote voordelen die gezien worden door het team van De Bouwsteen, waar de meeste ouders de voorkeur 
aan geven: 

-          Het middagprogramma is iets langer, waardoor er meer tijd ontstaat om met thema’s en 
   projecten aan de slag te gaan. 

-          Door het sparen van marge-uren en het creëren van werkdagen zonder kinderen is er meer en beter 
de tijd om leerlijnen voor kinderen uit te zetten. Het onderwijs is de afgelopen jaren enorm veranderd, 
waar er vroeger klassikaal les werd gegeven en alle leerlingen dezelfde stof maakten (later op drie ni-
veaus), wordt er nu steeds meer gewerkt vanuit de ontwikkeling van het kind. Dit vergt aanpassingen van 
de lesstof. 
-          De kleuters werken in 5 fases, de kinderen van groep 3 t/m 8 steeds meer op eigen tempo en eigen 

niveau, aangepast aan de mogelijkheden van het kind. 
-          We vinden een goed overzicht op de ontwikkeling van uw kind zeer belangrijk, maar dreigen dat 

overzicht te verliezen door het toepassen van Passend Onderwijs, zonder daar tijd voor te creëren.  
-  Door deze maatregelen creëren we deze tijd, dit zal de werkdruk voor de leerkrachten verlagen en de 

kwaliteit van het onderwijs voor uw kind verhogen.    
  
Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen wij de schooltijden aanpassen. Volgend jaar in februari zal er middels het 
tevredenheidsonderzoek met u geëvalueerd worden. 
  
Mocht u nog vragen hebben of hierover in gesprek willen gaan, dan nodig ik u, onder het genot van een kop 
koffie of thee, van harte uit op maandag 7 mei van 15.30 – 16.30 uur of op dinsdag 8 mei van 8.30 – 9.30 uur in 
de personeelskamer. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR, 
Renate Vliet 
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