Uitslag achterbanraadpleging schooltijdenmodel
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
De invoering van een nieuw schooltijdenmodel vraagt om zorgvuldigheid, zowel de MR als de directie
van ’t Ven zijn zich daarvan terdege bewust. Derhalve informeren wij u hierbij graag over het verloop
van de achterbanraadpleging, de resultaten van de enquêtes en het vervolg.
Een korte terugblik
Alle ouders van basisschool ’t Ven hebben eind februari een brief ontvangen van de MR waarin gemeld
is dat de achterban zou worden geraadpleegd inzake nieuwe schooltijden. Op 14 maart is er een
enquête uitgezet via Parnassys om aan de ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7 én de aangemelde
(nieuwe) leerlingen advies te vragen. Op 18 maart 2016 is een update op de nieuwssite geplaatst om
ouders te herinneren aan het invullen van de vragenlijst en op 22 maart 2016 is een herinnering per
mail verzonden. Op 28 maart 2016 is de achterbanraadpleging gesloten.
De resultaten van de enquêtes:
-

-

-

Om te beginnen: de respons is groot, ruim 60% heeft zijn/haar mening kenbaar gemaakt. Dat is
voor ons van groot belang, de betrokkenheid is groot!
Uit uw antwoorden is gebleken dat een ruime meerderheid (59%) positief staat tegenover het
invoeren van een continu rooster. En dit percentage is nog hoger als we de uitkomsten van de
onderbouw zwaarder laten wegen dan die van de bovenbouw (de mening van ouders met
kinderen in de onderbouw mag zwaarder wegen omdat zij aanzienlijk langer met een nieuwe
situatie te maken krijgen dan ouders van kinderen in de bovenbouw).
Ook staat meer dan 70% van de ouders positief tegenover een kwartier eerder beginnen. Om
dit te kunnen invoeren zal nagedacht moeten worden over de veiligheid in het verkeer tijdens
het brengen en halen van de kinderen. Met name omdat ook de OBS de Tuimelaar ’s morgens
om 8:30 uur begint. In overleg met de andere school zal de verkeersveiligheid een
aandachtspunt worden.
Daarnaast is uit de resultaten van de enquête af te leiden dat een vrije woensdagmiddag voor
veel ouders de voorkeur geniet.
Er is geen eenduidige conclusie te trekken voor wat betreft de preferentie voor één model.
Model 1 (drie gelijke dagen met continu rooster) en model 4 (vijf gelijke dagen met continu
rooster) zijn het minste gekozen.
Van alle ouders die hebben gereageerd heeft 3% geen voorkeur opgegeven.
Ook de teamleden zijn door de directie benaderd middels een enquête om een voorkeur uit te
spreken voor een bepaald schooltijdenmodel. Zij gaven een sterke voorkeur aan voor model 4
(vijf gelijke dagen met continu rooster).

Hoe nu verder?
De verdere gang van zaken, loopt als volgt: de MR zal het voorstel afwachten waarin de directie
aangeeft voor welk model de school wil kiezen. De directie zal dit onderbouwen richting de MR. Met de
resultaten in ons achterhoofd gaat de MR vervolgens al dan niet akkoord met het voorstel van de
directie.
Nogmaals bedanken we u voor uw medewerking aan de enquête. Iedereen naar de zin maken, is een
ambitieus streven en dat zal nooit helemaal lukken. Echter, met grote zorgvuldigheid en rekening
houdend met de inzichten die we gekregen hebben door de raadpleging, wordt dit verder
gecontinueerd.
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