Beste ouders,
Voor u ligt de laatste informatie die we met u delen over de mogelijke invoering van
nieuwe schooltijden met ingang van het nieuwe schooljaar.
We vinden het erg belangrijk dat we ook de mening van ouders kunnen meenemen in het
uiteindelijke advies. Vandaar dat we morgen starten met een ouderpeiling onder de ouders
van groep 1 t/m 7. Ook onder het team is een peiling gehouden.
Met nadruk willen we u erop wijzen dat de resultaten van zowel de peiling onder de ouders
als de peiling onder het team meegewogen worden in het advies richting de directeur. De
medezeggenschapsraad zal alle uitkomsten meenemen en een advies opstellen. De
directeur neemt uiteindelijk de beslissing over het al dan niet invoeren van de andere
schooltijden.
De medezeggenschapsraad heeft besloten om u een keuze uit twee mogelijkheden voor te
leggen: het huidige model of het 5-gelijke dagen model. Hieronder worden deze twee naast
elkaar gezet. U ziet zo duidelijk de verschillen.
huidige schooltijden

andere schooltijden (5- gelijke dagen
model)

5 schooldagen:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30u. tot 11.45u. en van 13.00u. tot
15.15u. Op woensdag van 8.30u. tot
12.00u.
De kleuters zijn vrijdagmiddag vrij.

5 schooldagen (ma t/m vr) van 8.30 tot
14.00 u. Dit geldt ook op woensdag en
vrijdag én ook voor de kleuters.

15 minuten pauze in de ochtend.

15 minuten pauze in de ochtend.

Middagpauze thuis of op school (overblijf)
van 11.45u. tot 13.00u.

Lunchpauze in de groep met de leerkracht
van 15 minuten.
Aansluitend 15 minuten buitenspel onder
begeleiding van de leerkracht.

Na 15.15u. (of 12.00u. op woensdag en
voor de kleuters ook op vrijdag): naar huis
of naar de BSO (buitenschoolse opvang).

Na 14.00u.: naar huis of BSO
(buitenschoolse opvang).

Overblijven tegen betaling.

Geen overblijf dus ook geen kosten. Alle
kinderen lunchen op school onder
begeleiding van de leerkracht. Kinderen
brengen hun eigen lunch mee naar school.

Keuze BSO tegen betaling vanaf 15.15u. of
naar huis.

Keuze BSO tegen betaling vanaf 14.00u.
of naar huis.

Pauze voor de leerkrachten van 12.00u. tot
12.45u.

Pauze voor de leerkrachten van 14.00u. tot
14.30u.

Hoe nu verder ??
De kiescommissie, bestaande uit Niels Naglé en Joost Post namens de oudergeleding en
Dianne Soeteman namens de personeelsgeleding, heeft een tijdschema voor de peiling
opgesteld. U vindt deze hieronder.
Tijdslijn:
Donderdag 18-03 : versturen van nieuwsbrief mail met daarbij de spelregels.
Vrijdag 19-03
: stembiljetten incl. envelop met etiket mee met de kinderen.
Woensdag 24-03 : extra nieuwsbrief met belang van inleveren stemmen en deadline.
Vrijdag 26-03
: deadline voor het inleveren van de stembiljetten.
Maandag 29-03 : bijeenkomst kiescommissie op locatie voor telling, start 19:00 uur.
.
…. Afhankelijk van of er genoeg stemmen binnen zijn gekomen zal de planning verder
ingevuld worden.
…...Bij genoeg stemmen zal er een extra overleg met de MR ingepland worden om de
resultaten te bespreken en te komen tot een formeel besluit vanuit de MR.
…Terugkoppeling van de uitkomst aan de directeur van de school en het bestuur van
SOPOGO.
We vinden het ook belangrijk dat u vooraf op de hoogte bent van de spelregels die gelden
bij het uitvoeren van deze peiling. U vindt ze op de pagina hieronder.
Beste ouders,
We vragen u vriendelijk maar tegelijkertijd ook dringend om uw stemformulier in te vullen en
in te leveren. Inleveren van de gesloten envelop met daarin uw keuze kan via uw kind bij de
leerkracht of in de directiekamer. Daar staat een box waarin u uw envelop kunt achterlaten.
met een vriendelijke groet, namens de MR van de school.
Dianne Soeteman, voorzitter MR

Spelregels bij de ouderpeiling andere schooltijden
J.C. van Gent
Voldoende kennis bij ouders/verzorgers
a) Is sprake van een voldoende mate van kennis bij de ouders over het gevolgde
AT-traject volgens de leden van de MR? Indien ja, groen licht voor een peiling.
Stemgerechtigden
b) Wie krijgt een stem in de peiling:
o

Elke ouder/verzorger met bevoegd gezag krijgt één stem, ongeacht het aantal
kinderen op de school. Ouders / verzorger die als enige bevoegd gezag hebben
over hun kind(eren), krijgen 2 stemmen.

o

Ouders / verzorgers met enkel een kind in groep 8, stemmen niet mee.

Deelnamepercentage
c) De MR acht minimaal een respons van 70% nodig om de uitkomst van de enquête
daadwerkelijk richtinggevend te vinden. Als de respons lager is dan 70%, dan zal de MR
een herinnering sturen aan de stemgerechtigden om hun stem uit te brengen.

Draagvlak
d) Wij spreken van voldoende draagvlak onder ouders/verzorgers als tenminste 70% van
de ouders voor een verandering van schooltijden is.
Als de uitkomst ligt tussen de 60 en 70%, dan heeft de MR het recht om dit te
communiceren en hun eigen beslissing te nemen over al dan niet positief adviseren.
Keuze opties
e) De stemgerechtigden krijgen een keuze uit 2 opties.
Kiest u voor de huidige schooltijden of voor het 5 gelijke dagen model (andere
schooltijden)
Wijze van stemmen
De ouderraadpleging zal via schriftelijke stemming plaatsvinden. Per stemgerechtigden is
er een stemformulier. Op het formulier dient elk stemgerechtigde zijn/haar volledige
naam, ouder van ... en groep ... in te vermelden.
De ouderraadpleging is dus niet anoniem. Waarborging van privacy zal plaatsvinden via de
inzet van een kiescommissie (zie punt privacy aspect)

Stembiljet uitgave
De stembiljetten zullen aan de kinderen meegegeven worden naar huis. Ouders zijn
verantwoordelijk voor het verdelen, invullen en tijdig inleveren van de stembiljetten.

Privacy aspect
Stembiljetten zullen ingeleverd kunnen worden in de door school aangewezen
inleverplekken. Er zal een kiescommissie aangesteld worden voor het tellen en monitoren
van de voortgang t.b.v. deelnamepercentage grens. Alleen de leden van de kiescommissie
zullen de stembiljetten in mogen zien voor het tellen van de stemmen.
Voorstel is dat huidige comité die zich bezig heeft gehouden met de spelregels hierop door
zal pakken en de kiescommissie zal vormen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

