
Notulen MR-vergadering maandag 16 april 2018 
Aanwezig: Niels, Jeroen, Marjon, Mariska, Karen, Marcelle, Renate en Sandra. 
Afwezig met kennisgeving: Nicole 
 
1.Welkom 
Niels heet iedereen welkom. Hij vertelt dat Nicole niet kon komen. Haar punten zijn de kosten van de 
kinderopvang en het continurooster. 
 
2. Uitslag stemming schooltijden 
We bespreken de uitslag van de stemming van de veranderende schooltijden. Er hebben genoeg ouders 
gestemd; meer dan 78% van de ouders. 
 
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. 
 
Het continurooster wordt 17x benoemd met name bij de tegenstanders. 
Als nadeel van de veranderende schooltijden worden de kosten voor de vrije dagen en de korte tijd tussen de 
middag benoemd. 
 
Renate heeft gesproken met Kivido en Kidspalace. Omdat de losse dagen niet aftrekbaar zijn bij de belasting, 
zijn beiden bereid de extra vrije dagen in het pakket op te nemen.De regeling met gastouders en/of andere 
regelingen moeten apart bekeken worden door de ouders. 
 
Jeroen heeft een schrijven van de overblijf ontvangen. Er wordt aangegeven dat als er meer leerlingen door de 
veranderende schooltijden gaan overblijven, er meer mensen nodig zijn. Er moet ook gesproken worden over 
de verdeling van de tijd die de leerlingen nodig hebben om te eten en buiten te spelen. 
 
Tijdens de informatiegesprekken met ouders wordt steeds vaker gevraagd naar het continurooster. Om dit te 
verwezenlijken, moet er nog veel besproken worden.  
 
Volgend schooljaar zullen we in het tevredenheidsonderzoek evalueren wat de ouders vinden van de 
veranderende schooltijden. 
De ouders die vragen hebben over de veranderende schooltijden kunnen op maandag 7 mei en dinsdag 8 mei 
hierover spreken met Renate, een ouder en een leerkracht uit de MR. 
 
  

 
 
 
 
 
 


