
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofddorp, 7 april 2018 
 

Betreft: besluitvorming schooltijden 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

In de afgelopen maanden zijn we intensief bezig geweest met het traject schooltijden. Dit traject is bij 
de aanvang van het schooljaar gestart met als doelstelling te bepalen of de huidige schooltijden nog 
steeds voldoen (aangepast aan 940 uur i.p.v. 980 uur), of dat er een breed gedragen wens is om over 
te gaan op een ander schooltijden model. En zo ja, welk schooltijden model. 
 
Voor de zomervakantie is er een werkgroep schooltijden geformeerd met daarin (OV) ouders, 
teamleden, MR leden en directie. De opdracht van de werkgroep was voorwerk verrichten en een 
aantal alternatieve schooltijden voor te stellen. Deze zijn voorgelegd aan de ouders door middel van 
een informatiebijeenkomst en een vragenlijst van "Scholen met Succes". Op basis van de uitslag van 
deze vragenlijst en diverse bezoeken aan scholen die eerder zijn overgestapt naar nieuwe 
schooltijdenmodellen heeft de werkgroep een selectie van deze voorstellen voorgelegd aan de MR 
zodat deze een duidelijke keuze kon maken tussen het huidige (aangepaste) schooltijdenmodel en 
een nieuw schooltijdenmodel. 
Op deze manier is in samenspraak met alle betrokkenen gekomen tot de ouderraadpleging waarbij 
uit twee modellen, het aangepaste huidige model met TSO en het continurooster, kon worden 
gekozen. 
 
Uitslag ouderraadpleging 
In totaal hebben 107 van de 139 ouders/verzorgers de ouderraadpleging ingevuld. Dat is een respons 
van 77 %. 
De ouders konden de voorkeur geven voor het behouden van het TSO model (gekozen door 21%) en 

het continurooster(gekozen door 79%). 

Schooltijden 2018-2019 

De Wet Medezeggenschap op scholen(WMS) geeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 

het recht van instemming bij een verandering van de schooltijden. De uitslag van de 

ouderraadpleging was bepalend of de directie een voorstel aan de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad zou voorleggen om een nieuw model in te voeren. Hierbij stond en staat het 

belang van het kind, leerkrachten en de kwaliteit van de leeromgeving voorop. 

In overleg met de MR is besloten om te komen tot een gezamenlijk voorstel, waarin aan de ene kant 

gevraagd wordt om instemming van de verandering van de schooltijden vanuit de oudergeleding van 

de MR en aan de andere kant gevraagd wordt voor instemming taakbeleid en werktijdenreglement 

leerkrachten vanuit de personeelsgeleding van de MR. 

Op basis van de ouderraadpleging heeft de directie op 22 maart een voorstel ingediend bij de MR om 

met ingang van het schooljaar 2018-2019 de schooltijden te veranderen naar een continurooster. 



 
 
 
 
 
 
 

 

De kinderen hebben dan voortaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een lesrooster van 

8.30-14.30 uur en lunchen op school. Op deze vier dagen gaan de kinderen dus niet naar huis om te 

eten. Op woensdag is er een lesrooster van 8.30-12.15 uur. Op deze dag wordt er dus niet gegeten 

op school. 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de wijziging van de 

schooltijden vanaf schooljaar 2018-2019. 

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de wijziging van de 

arbeids- en rusttijden regeling  van het personeel en wijziging van de taakverdeling respectievelijk de 

taakbelasting aangaande een verandering van de schooltijden vanaf schooljaar 2018-2019. 

 

We zullen de komende periode uiteraard gebruiken om verdere details van de wijziging concreter uit 

te werken. Met de informatie die we hebben verkregen via het bezoek aan een vijftal scholen waar ze 

al geruime tijd werken met het continurooster, weten we waar we op moeten letten en rekening 

mee moeten houden. 

 

We zullen u blijven informeren over de voortgang en de inhoud van de organisatie van het 

continurooster. Als het continurooster in het nieuwe schooljaar is ingevoerd zullen we regelmatig 

met de MR en het team evalueren hoe de organisatie verloopt en daar waar nodig zaken bijstellen. 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd bij de directie terecht. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de MR en de schooltijdencommissie, 

Yvonne Woestenburg 

 

 


