Samen naar Samenwerking NB 5
Beste ouder(s)/verzorger(s)

9 oktober 2020

Al eerder hebben we u geïnformeerd over het schooltijdenonderzoek dat de MR van ’t
Ruimteschip en de Bonifatiusschool gaan uitvoeren. In dit schrijven vertellen we u over:
1. het voorstel voor de nieuwe schooltijden
2. de procedure voor het schooltijdenonderzoek
3. de mogelijkheid om al uw vragen te stellen
Om uw eerste vragen te beantwoorden, zit er bij dit schrijven een uitgebreide bijlage met vragen
en antwoorden. Lees ze eens rustig door. Hopelijk beantwoordt dit al verschillende vragen die
mogelijk bij u leven.
1. Voorstel voor nieuwe schooltijden
De wijziging van lestijden is een belangrijk onderwerp dat zowel leerlingen, leerkrachten als
ouders raakt. Daarom hebben beide MR-en er voor gekozen om dit in overleg met het team en
directie op te pakken. In een aantal bijeenkomsten is gesproken over onderwerpen als pauzes,
hoeveelheid lesuren, welk model, lestijden etc. Uiteindelijk heeft het team gekozen voor de
nieuwe schooltijden in combinatie met het continurooster met de woensdagmiddag als
onderbreking van de week. Het ouderdeel uit de MR onderschrijft dit voorstel en wil middels het
komende schooltijdenonderzoek ook weten hoe u als ouder hier over denkt.
Bij de invoering van de nieuwe schooltijden in combinatie met een continurooster, ziet de
lesweek er als volgt uit:
▪ Kinderen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 naar
school. Op woensdag van 08.30 tot 12.15.
▪ De schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn hetzelfde.
▪ Er zijn twee pauzes: een korte ochtendpauze (15 minuten) en een middagpauze.
▪ Tijdens de middagpauze eten de kinderen een kwartier in de klas onder begeleiding van
de leerkracht. Daarna spelen de kinderen een kwartier buiten, onder toezicht van een
personeelslid of een tussenschoolse opvang(tso)-medewerker.
▪ De kleuters hebben naast deze pauzes nog hun eigen buitenspeelmomenten
De inzet van tso-medewerkers kan betekenen dat op termijn de vrijwillige ouderbijdrage zal
stijgen. U kunt denken aan een uiteindelijke verhoging tussen de € 5 en € 20 euro per kind met
een geleidelijke opbouw over een aantal jaren.
Het doel is om, na een positieve peiling (zie procedure), de nieuwe schooltijden en het
continurooster per 1 februari 2021 in te voeren. Hierbij in acht genomen het advies om minimaal 8

werkweken vóór mogelijke invoering de uitslag van de stemming bekend te maken. Dit in
verband met mogelijke wijzigingen rondom werk en/of opvang.
2. Procedure van schooltijdenonderzoek
Het schooltijdenonderzoek zal plaatsvinden in de week van 26 oktober via Google Forms. De
procedure is als volgt:
A. Alle ouder(s)/verzorger(s) met een kind in groep 1 t/m 8 hebben stemrecht. Ook ouders
van kinderen die zijn aangemeld voor dit schooljaar, instromers 20/21, hebben stemrecht.
B. Iedere stem telt één keer:
- Ongeacht het aantal kinderen dat een ouder op school heeft. Dit betekent dat er
per gezin 1 stem wordt uitgebracht. Ook gescheiden ouders brengen 1 stem uit.
- De stem van een ouder met een kind in groep 1 telt even zwaar als de stem van
een ouder met een kind in groep 8. Ook de ouders van instromers 20/21 worden
benaderd.
C. Van alle ouders die gestemd hebben, moet de helft + 1 ouder minimaal voor het
continurooster zijn. Dit is voor de MR een voorwaarde om in te stemmen met de nieuwe
schooltijden.
D. We voeren het schooltijdenonderzoek uit op twee scholen. Het is voor de samenwerking
tussen beide scholen wenselijk dat de twee scholen gelijke schooltijden behouden. Dit
betekent dat de MR alleen instemt met de nieuwe schooltijden als op beide scholen door
de ouders wordt ingestemd op de nieuwe schooltijden in combinatie met het
continurooster.
3. Uitnodiging voor het stellen van vragen
Bij deze brief treft u een uitgebreide bijlage aan met vragen en antwoorden. Zoals eerder
geschreven, hopen we dat na het lezen van deze bijlage uw mogelijke vragen
beantwoord zijn. Maar mocht u nog andere vragen/aanvullingen hebben of vindt u het fijn
om uw mening te delen, dan kunt u dat doen via een mail aan de directie. U kunt uw mail
sturen naar schooltijden.bonifatius@skowf.nl of schooltijden.ruimteschip@skowf.nl. De
directie zal uw vraag beantwoorden.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
MR ’t Ruimteschip en MR Bonifatius

