
 

 

Deurne, 04-04-2019 

onderwerp: andere schooltijden  

 

Beste ouders,  

 

Hierbij wil ik u informeren over de uitslag van de ouder – en teamraadpleging aangaande andere 

schooltijden. Ook vindt u in deze brief de schooltijden die ter instemming zijn voorgelegd aan de MR 

en waarmee de MR heeft ingestemd op donderdag 28-03-2019.  

Deze schooltijden zullen worden gehanteerd vanaf het nieuwe schooljaar.  

 

Ik wil u ontzettend bedanken voor het invullen van de ouderraadpleging en voor de gegeven input.  

 

 

1.Wat is het resultaat van de ouderraadpleging en de teamraadpleging?   
 

1a. resultaat ouderraadpleging 

Opkomst  99% 

Huidige schooltijden 30,9% 

Continurooster 43,6% 

Andere schooltijden 25,4% 

 

1b. resultaat teamraadpleging 

Opkomst  84% 

Huidige schooltijden 28,6% 

Continurooster 0% 

Andere schooltijden 71,4% 

 

 

2. Welke conclusies hebben school en MR getrokken? 

  

Zoals u hierboven kunt zien, was de uitslag erg verdeeld, waardoor er geen eenduidige keuze naar 

voren kwam. In de uitwerking is ervoor gekozen om de punten van de diverse opties terug te laten 

komen en rekening te houden met de opmerkingen die door ouders schriftelijk en mondeling zijn 

gemaakt. Vooral de verkeersveiligheid is vaak genoemd door ouders.  

De huidige schooltijden vormen het uitgangspunt voor de nieuwe opzet. Met daarbij in acht 

genomen het wettelijke kader, het door de MR gestelde kader en de kwaliteit van onderwijs 

 



 

 

3. Wat betekent dit concreet voor de schooltijden, vanaf schooljaar 2019-2020?  

 

Maandag/dinsdag/ donderdag  

08.45u – 12.15u  

13.30u – 15.30u  

 

Woensdag 

08.45u – 12.30u  

 

Vrijdag  

08.45u – 12.30u ( groep 1 t/m 8 ) 

13.30u – 15.30u  ( groep 5 t/m 8 )  

 In 2019-2020 gaan de kinderen van groep 5 t/m 8  16 vrijdagmiddagen naar school  

 

Dit betekent dat alle kinderen op woensdagochtend en vrijdagochtend 15 minuten langer naar 

school gaan. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 geldt, op 16 vrijdagen, dat de  

tussen-de-middag- pauze één uur duurt i.p.v. 1 uur en 15 minuten.  

Dit alles levert op dat er meer vrijdagmiddagen beschikbaar komen om de kwaliteit van lesgeven te 

behouden en te verbeteren.   

 

 

 

 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen dan kunt u die morgen, vrijdag 05-04-2019, stellen  

bij de MR-infostand in de hal van onze school tussen 08.45u en 09.30u.   

 

 

 

Met vriendelijke groeten, ook namens de MR:  

(Luc Naus, Finn Maas, Annet Kuijten, Nita Welten, Bea v/d Wal, Theo v/d Kant, Moniek van Goch)  

 

Jeanne Verberne 

Directeur  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


