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Beste ouders,
Wat zijn we blij verrast met het grote aantal reacties op onze ouderenquête. We willen alle ouders
bedanken voor hun inbreng en grote betrokkenheid.
In de bijlage sturen we u de resultaten.
Uit de grafieken en % trekken wij als meest belangrijke conclusies:
1) 64 % van de gezinnen die gereageerd hebben zijn voorstander van een continurooster
2) 87 % is bij de keuze van een continurooster voorstander van het 4 gelijke dagen model
(woensdagmiddag vrij)
3) 81 % van de ouders is voorstander van de volgende schooltijden:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur
- woensdag van 8.30 tot 12.30 uur
4) 80 % van de ouders is bereid om een hogere bijdrage te betalen. Maar 56 % wil minder dan € 7,50
bijdragen (per kind per schooljaar).

De resultaten van de vragenlijst zijn met het team besproken en we hebben van de
medezeggenschapsraad in de vergadering van 12 december 2018 instemming verkregen om met
ingang van het schooljaar 2019-2020:
- de schooltijden aan te passen naar een continurooster,
- volgens het 4 gelijke dagen model,
- met de schooltijden zoals bij punt 3 is aangegeven,
- de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen met € 5,00 per kind per schooljaar
Er is door ouders veelvuldig gebruik gemaakt van de gelegenheid om aanvullende opmerkingen te
maken. Een overzicht van de meest gemaakt kanttekeningen (meer dan 5x) hebben we voor u
verzameld in een overzicht.
Wij realiseren ons dat we veel ouders blij maken met deze keuze, maar dat er ook een groep ouders
is die een andere voorkeur heeft. Dit is niet te voorkomen.
De komende maanden zullen we als team benutten om alle gevolgen van deze keuze voor de
organisatie in de school zo goed mogelijk in beeld te brengen en oplossingen te vinden voor
eventuele ‘knelpunten’. Gunt u ons dus daarvoor wat tijd.
Ook binnen uw gezin heeft deze beslissing van de school onvermijdelijk gevolgen. Dat is ook de reden
dat we dit besluit bijtijds met u delen.
Via het schoolnieuws houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.

