
 

   

 
Onderwerp: 

• Terugkoppeling n.a.v. enquête nieuwe schooltijden 
 
 
  
Breda, 9 juni 2017 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In april heeft u van ons het verzoek ontvangen om een vragenlijst over de schooltijden in te vullen. Deze is 
bekeken door 476 ouders. Uiteindelijk hebben 308 ouders hun reactie ingestuurd. Dat is ongeveer 65% 
van de ouders van Dé Zandberg. Dank daarvoor! Hieruit blijkt dat velen van u dit een belangrijk 
onderwerp vinden om over mee te praten. Inmiddels zijn de uitkomsten besproken in de 
Medezeggenschapsraad (MR). In deze brief leest u meer hierover. 
 

Uitkomst 
De uitkomst van de enquête is niet heel erg uitgesproken. Er was niet één model dat een duidelijke 
voorkeur had onder de ouders. Argumenten zoals rust en drukte die werden gebruikt om voor het ene 
model te kiezen, werden in dezelfde mate gebruikt om voor een ander model te kiezen. Wel werd 
duidelijk dat voor het Bioritmemodel nauwelijks draagvlak was. Ook onder de leerkrachten bleken de 
voorkeuren niet één kant op te wijzen voor de verschillende bouwen (onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw). 
 

Hoe nu verder 
We hebben in de MR besloten dat de school met de huidige uitkomst geen beslissing over de schooltijden 
kan nemen. We vinden het belangrijk het onderwerp schooltijden komend schooljaar nog verder te  
onderzoeken. Daarvoor willen we in gesprek gaan met: 

1. Ouders 
2. Leerkrachten 
3. Andere scholen 

 

Planning 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we met gesprekken met scholen die een zelfde proces 
hebben doorgemaakt en al een besluit hebben genomen om hun schooltijden al dan niet te wijzigen. We 
willen bij hen informeren hoe dat proces is gegaan, welke leerpunten zij hebben voor ons, welke 
leerpunten zij hebben ervaren voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en andere betrokkenen als 
bijvoorbeeld BSO en sportclubs.  
In het najaar organiseren we vervolgens bijeenkomsten met leerkrachten en ouders. In deze 
bijeenkomsten bespreken we de uitkomsten van het onderzoek bij andere scholen. Daarnaast kunnen we 
dan dieper ingaan op de argumenten voor de verschillende modellen en deze samen doorleven. De 
uitkomsten van deze bijeenkomsten helpen de school weer bij de uiteindelijke beslissing over de 
schooltijden.  
 

Op de hoogte  
Via de Zandbergcourant houden we u steeds op de hoogte van de verschillende mijlpalen in het 
onderzoek dat we gaan doen. Zoals u heeft kunnen lezen, is dit onderzoek niet mogelijk zonder uw hulp! 
In het nieuwe schooljaar doen we een oproep aan ouders om deel te nemen aan de verdiepende 
bijeenkomsten. Wilt u zich nu al aanmelden? Dat kan! Stuur dan een mail naar de MR 
kbsdezandberg_mr@inos.nl. U kunt dit mailadres ook gebruiken als u nog vragen of suggesties heeft over 
dit onderwerp.  
 

Met vriendelijke groet, 
Ingmar Ouweneel, voorzitter van de medezeggenschapsraad (namens de MR van De Zandberg) 
Hans Staps, Directeur van KBS De Zandberg (namens het MT van De Zandberg) 
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