Uw advies gevraagd
Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Op diverse scholen in Nederland is het veranderen van schooltijden een actueel onderwerp en is er
voor scholen steeds meer ruimte om over te stappen naar een ander schooltijden model. Ook het team
van Basisschool ’t Ven is zich aan het oriënteren op de diverse mogelijkheden.
Volgens de wetgeving dienen alle basisschoolleerlingen in 8 jaar tijd 7.520 uur te les te volgen, dit is
een gemiddelde van 940 uur per schooljaar. Bij ons op school is er op dit moment nog een verschil
tussen het aantal lesuren in de onderbouw en de bovenbouw. In de onderbouw krijgen de kinderen 880
uur les en in de bovenbouw 1000 uur per schooljaar.
Middels deze brief wil de MR alle ouders informeren over een voorgenomen enquête waarin wij als MR
om uw advies vragen over mogelijke opties voor het verdelen van lesuren.
Aanleiding
In het huidige schoolsysteem is de lestijd van de kinderen bepalend. Er zijn rekenregels met vaste
factoren die een leerkracht tijd geven voor alle taken binnen een school. Hierbij wordt geen rekening
gehouden met de omvang en/of de zwaarte van een groep waaraan les wordt gegeven.
In navolging van het Skipov-beleid heeft het team van basisschool ’t Ven haar voorkeur uitgesproken
voor het gelijktrekken van de lesuren, te weten voor alle groepen 940 uur per schooljaar. Dit geeft de
school meer ruimte voor maatwerk op school-, functie en medewerkersniveau en een effectievere inzet
van tijd. Indien alle leerlingen tegelijkertijd naar school gaan, zijn alle leerkrachten namelijk tegelijkertijd
beschikbaar voor overleg met ouders, onderling overleg en nascholing. Uit onderzoek is gebleken dat
dit meer rust kan brengen binnen de school en de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.
Keuze mogelijkheden
Eigenlijk zijn het een aantal samenhangende keuzes die gemaakt moeten worden, waarbij we uw
advies vragen.
1. Alle leerlingen gaan gelijke tijden naar school (940 uur per jaar, nu 880 en 1000 uur).

2. De keuze om af te wijken van het huidige traditionele schooltijdenmodel door uit te gaan van
een ander model zoals:
Hoorns model standaard: alle kinderen zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij
Hoorns model met vijf gelijke dagen: elke dag dezelfde lestijden
Hoorns model met vier gelijke dagen: vier dagen dezelfde lestijden, één middag vrij
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3. De keuze voor lange dan wel korte lunchpauzes waarbij de leerlingen al dan niet op school
samen met de leerkracht eten. Dat wil zeggen wel of geen continurooster passend bij het
gekozen schooltijdenmodel.
We vragen, via een enquête, uw mening en argumentatie over deze modellen. Wat voor de één een
voordeel is, kan namelijk voor de ander een nadeel zijn. Ook kan een kenmerk van het ene model voor
u belangrijk zijn, maar onbelangrijk voor een ander.
Voor meer uitleg verwijzen we u naar onder meer de volgende websites:
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/steeds-vaker-andere-schooltijden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/inhoud/flexibele-schooltijdenbasisonderwijs
Keuze traject
Alle ouders met een kind in groep 1 t/m 7 en ouders wiens kind nog niet op school zit maar al wel
aangemeld is, ontvangen begin maart een enquête per mail. Hierin wordt uw advies gevraagd.
Mede op basis van de uitslag van deze enquête zal de directie een besluit nemen en dit besluit
voorleggen aan de MR. Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen, gelet op artikel 12
personeelsgeleding en artikel 13 oudergeleding, dienen beide geledingen individueel in te stemmen met
het besluit van de directie. Dat betekent dat in beide geledingen een meerderheid nodig is om tot
wijziging te komen. Als MR vinden wij het erg belangrijk om uw mening te horen. We willen uw mening
graag betrekken in het uiteindelijke besluit om al dan niet in te stemmen met een voorstel van de
directie.
Als er gekozen wordt voor een ander model dan het huidige dan zal een overgangsperiode van 4 jaar
nodig zijn, om ervoor te zorgen dat alle leerlingen na afsluiting van de basisschool voldoende lesuren
hebben gehad. Mocht er een verandering van schooltijden plaatsvinden, dan zal die op zijn vroegst
ingevoerd worden met ingang van schooljaar 2016-2017.
Om als MR een goede beslissing te kunnen nemen hopen wij op een grote respons! Omdat het
onderwerp alle kinderen en ouders aangaat vragen we u om, ook als u geen mening of voorkeur heeft,
de enquête toch in te vullen.

Alvast bedankt voor uw medewerking,
Francé Beks, Karen Sebastian en Patrick Krebbeks
Oudergeleding MR Basisschool ’t Ven
25 februari ’16

Moerven 323
5464 PG Veghel
T (0413) 319 944
E ven@skipov.nl
I www.venskipov.nl

