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Datum: 24-02-2016
Onderwerp: enquête verandering schooltijden
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Kort geleden hebben we jullie laten weten dat er plannen zijn om de schooltijden te veranderen. In
een brief hebben we de verschillende roosters uitgelegd: het huidige rooster en drie vormen van een
continurooster.
Informatieavond
Op 16 februari was er een informatieavond voor ouders. We zijn erg tevreden over jullie
aanwezigheid, de avond werd goed bezocht! Het was fijn met jullie te kunnen praten over een ander
rooster. Het was voor de MR een geslaagde avond, en we hopen dat de ouders die aanwezig waren
er ook zo over denken.
Tijdens deze avond is uitgelegd dat voor De Kleine Wereld twee roosters mogelijk zijn: het huidige
rooster, en het vijf-gelijke-dagen rooster. Dat heeft te maken met de grootte van de school, het
aantal leerkrachten dat aanwezig is. Om niet méér kosten te maken, vallen sommige roosters af. Er
blijven dus twee roosters over.
Er werd dus vooral gesproken over het vijf-gelijke-dagen rooster: schooltijden van 8.30 tot 14.15 uur.
Op uitnodiging van de directeur was er een spreker, hij vertelde over zijn ervaringen als vader van
drie kinderen én als schooldirectie lid. Hij vertelde vol enthousiasme over het continurooster, dat
volgens hem veel voordelen biedt.
Het is moeilijk om alles te vertellen wat er gezegd is op deze avond, maar wanneer we het
samenvatten gaat het vooral om rust.
Voor de kinderen levert een continurooster veel rust op. Ze raken snel gewend aan nieuwe tijden,
aan het eten in de klas, ze doen veel samen en zijn medeverantwoordelijk voor hoe het gaat met
eten en spelen.
Voor de ouders levert het rooster ook rust op: de kinderen zijn op school tot kwart over twee, tussen
de middag hoeft er niet gehaald en gebracht te worden.
Voor de leerkrachten betekent het dat er geen onderbrekingen zijn in het lesprogramma, het is
makkelijker om de kinderen erbij te houden. Na school hebben zij langer de tijd om de volgende dag
voor te bereiden.
Zijn er dan geen nadelen? Misschien zijn die er wel. Ze zullen vooral moeten blijken. Veel vragen
gingen over de behoefte van kinderen: is er tijd genoeg om te spelen? Is het niet te vermoeiend voor
de kinderen? Wat als een kind het te druk vindt, de hele dag met de klas? Hoe gaat het met
opruimen? Wat als een kind zijn vader of moeder mist?
Veel zorgen zullen verdwijnen wanneer blijkt dat het goed loopt, het nieuwe rooster. Op de
informatieavond werd er ook veel gezegd: het zal wennen zijn. De kinderen zullen waarschijnlijk best
moe zijn, de eerste weken. De leerkrachten zullen ook best moe zijn, de eerste tijd. En misschien dat

er wel een ouder vergeet brood mee te geven, of tussen de middag toch op het schoolplein staat.
Maar het zal wennen, en dan geeft het voor iedereen rust.
Toch is dit voor sommige kinderen (en ouders) een wat simpele benadering. Want veel went, maar
voor een paar ouders is het misschien toch wat lastiger, het vijf-gelijke-dagen rooster. En misschien
dat een enkel kind zijn draai ook maar moeilijk vindt. In dit laatste geval is er zeker overleg mogelijk
tussen de ouder en de leerkracht over mogelijkheden.
Aan het eind van de avond waren veel ouders enthousiast over het nieuwe rooster. Veel zorgen zijn
weggenomen, en sommige zorgen zijn er nog en zullen moeten verdwijnen door goede ervaringen
met het nieuwe rooster.
Afgelopen week hebben we een paar vragen ontvangen in de brievenbus die in de hal stond. Vragen
die hierin zaten waren vooral gericht op de praktische kant om, met nieuwe schooltijden, alles
opnieuw in te plannen. Een van de vragen was: als er een continurooster is, wanneer is er dan
schakelklas en wanneer draait de plusklas? Hierop hebben we op dit moment nog geen antwoorden.
Dit zal. Na het kiezen welke schooltijden we gaan hanteren, bekeken en gepland worden.
Een andere vraag had betrekking op kinderen waarvoor we mogelijk een uitzondering moeten gaan
organiseren omdat een kind het nodig kan hebben om even “los” van de groep kinderen te komen.
Deze specifieke situaties bespreken we graag met u als ouder als u denkt dat dit voor uw kind van
toepassing is.
Ook de vraag hoe de overblijf precies geregeld zal gaan worden, was een vraag. Zoals we nu als
uitgangspunt bij het vijf-gelijke-dagen-rooster nemen, hebben de kinderen op een schooldag twee
keer 30 minuten pauze. Tijdens deze pauzes eten zij met twee groepen in één klas met één
leerkracht (dit om tegemoet te kunnen komen aan de pauzes waar leerkrachten recht op hebben) en
spelen ze buiten. Er zijn buiten altijd twee leerkrachten aanwezig. Mochten we merken dat deze
organisatie niet werkt, zullen we aanpassingen doen. Wij als team hopen dat u erop vertrouwd dat
wij met u zullen zoeken naar de beste manier van organisatie!
Hoe gaan we nu verder?
We gaan verder met een enquête. Want de ouders moeten hun stem kunnen uitbrengen, en op basis
van jullie voorkeur zal de MR de directeur wel of geen instemming verlenen op het voorgenomen
besluit vanuit de directeur.
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 7 ontvangen deze enquête. Voor de
kinderen die nu in groep 8 zitten is een nieuw rooster niet meer van belang. Per gezin kan één
stembiljet worden ingevuld.
We vragen welk rooster de voorkeur heeft: het huidige rooster, of het vijf-gelijke-dagen rooster.
U kunt het stembiljet inleveren tot en met woensdag 2 maart 2016, bij de leerkracht van uw jongste
kind. Laat ons weten wat uw voorkeur heeft.
Wanneer de voorkeur uitgaat naar een nieuw rooster, dan gaat dat het volgende schooljaar in.
Wilt u alle informatie nog eens nalezen, dan kan dat via de website van De Kleine Wereld
(www.dekleinewereldnijmegen.nl).
Met dank voor uw medewerking en een hartelijke groet,
Medezeggenschapsraad & directie De Kleine Wereld

Enquête: andere schooltijden voor De Kleine Wereld?

Mogelijkheid 1:




schooltijden van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag tot 12.15 uur;
naast de vrije woensdagmiddag voor alle kinderen zijn de kinderen van groep 1/2 ook op
vrijdagmiddag vrij;
ouders kunnen kiezen voor overblijven (TSO) of naar huis gaan tussen de middag, waarbij
voor de TSO betaald wordt.

Mogelijkheid 2:





de huidige schooltijden

het vijf-gelijke-dagen rooster

vijf gelijke schooldagen, van 8.30 tot 14.15 uur, voor alle kinderen;
geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag, maar elke dag om 14.15 uur vrij;
lunch- en speelpauze tussen de middag, kinderen eten met een leerkracht in de klas;
geen aparte overblijfvoorziening nodig.

Naam ouder/verzorger * ……………..…………………………………………………………..
*Indien u de enquête anoniem wilt invullen, kunt u deze vraag open laten. Graag wel invullen in
welke groep(en) uw kind(eren) zit(ten).
Ik heb kinderen in groep (zet een kruisje):
< 4 jr
Groep 1
Groep 2
Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Mijn voorkeur gaat uit naar (één optie kiezen!):



Mogelijkheid 1: de huidige schooltijden



Mogelijkheid 2: het vijf-gelijke-dagen rooster



Geen voorkeur

Eventuele aanvullingen of opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………
U kunt deze enquête inleveren bij de leerkracht van uw jongste kind.
De uiterste inleverdatum is woensdag 2 maart 2016.
Eind maart wordt u geïnformeerd over de uitslag.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

