Opmerkingen van ouders bij de vragenlijst ‘Naar andere schooltijden?’

Er is veel gebruik gemaakt door ouders van de mogelijkheid op opmerkingen of kanttekeningen te
plaatsen bij de vragen. Daar hebben we steeds bewust ruimte voor gegeven. Gezien het grote
aantal reacties, voert het te ver om alle gemaakte opmerkingen weer te geven.
Wanneer een opmerking meer dan 5x gemaakt is, geven we die hier onder weer. Met evt. een
toelichting.
De vorm van het continurooster:
Er is 16x (= 8,6 %) de vraag gesteld naar de mogelijkheid, of de voorkeur uitgesproken voor een
continurooster met 4 gelijke dagen en de woensdagmiddag + de vrijdagmiddag vrij voor de jongste
kinderen. (groep 1/2 of groep 1 t/m 4)
Reactie:
-

-

-

Het team geeft de voorkeur aan gelijke schooltijden voor alle groepen
Begrijpelijk is dat deze wens meer geuit wordt door ouders van jonge kinderen. Wanneer
heel jonge kinderen alle dagen school nog moeilijk vinden, gaan we daar soepel mee om en
zorgen we voor passende oplossingen.
Ouders van jonge kinderen spreken ook hun zorg uit of jongere kinderen voldoende tijd
krijgen om rustig te lunchen. Doordat de kinderen vrijdagmiddag ook naar school gaan,
kunnen we meer lunchtijd inroosteren voor deze groepen.
Voor de groepen 3 kunnen we standaard een middagpauze inroosteren, omdat meer
onderwijstijd dit toelaat.

Schooltijden:
7x ( = 3,8 %) wordt de voorkeur uitgesproken voor een 4 gelijke dagenmodel met als voorkeur een
starttijd van 8.45 uur in plaats van 8.30 uur.
Verhoging ouderbijdrage
23 x (=12,7 %) geven ouders aan geen verhoging te willen betalen.
Hiervan geven 13 ouders (= 7,1 %) als reden aan dat andere vrijwillige ouders (OV, brigadiers enz)
ook geen vergoeding krijgen. Veel ouders hebben blijkbaar het idee dat de ouders die nu toezicht
houden bij de TSO via Kober, dit zonder vergoeding doen.
Er zijn 9 ouders (= 4,9%) die aangeven geen verhoging te willen betalen omdat ze niet kiezen voor
een continurooster of omdat de BSO ook al duurder zal zijn

