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Beste ouders en/of verzorgers,  

De MR van KBS De Zandberg informeert u door middel van deze brief  over de ouderraadpleging 

inzake het proces schooltijden.  

In het schooljaar 2016-2017 is het onderwerp ‘schooltijden’ door de oudergeleding van de MR op de 

agenda geplaatst. Door middel van een enquête zijn de wensen en behoeften van ouders en 

personeel in kaart gebracht. De MR heeft daaruit geconcludeerd dat er behoefte was aan verder 

onderzoek inzake de schooltijden. Er is een werkpanel, bestaande uit ouders en leerkrachten, 

samengesteld dat dit onderzoek heeft verricht. Het werkpanel heeft, na gedegen onderzoek, het 5-

gelijke dagenmodel geadviseerd.  

Bij een oriëntatie op andere schooltijden is het wettelijk verplicht de ouders van kinderen op de 

school te raadplegen.  De uitkomsten van de raadpleging neemt de MR mee in zijn  advies richting de 

directie.   

In dat kader zijn inloop- en informatiemomenten georganiseerd waar ouders vragen en opmerkingen 

konden delen. Leden van de MR zijn bij deze momenten aanwezig geweest en hebben deze input 

meegenomen in het vervolgproces. Na alles zorgvuldig te hebben afgewogen, heeft de MR besloten 

u twee schooltijdmodellen voor te leggen tijdens de ouderraadpleging. Het betreft het huidige model 

en het 5-gelijke dagen model. In de bijlage vindt u de uitwerking van deze twee schooltijdmodellen.  

De MR wil u de keuze geven om de huidige schooltijden te behouden of te kiezen voor verandering. 

Naast het huidige model is gekozen voor het 5-gelijke dagenmodel, omdat uit het gedegen 

onderzoek van het werkpanel dit model als meest passend voor KBS De Zandberg naar voren is 

gekomen. Daarbij is de input vanuit verschillende invalshoeken van u als ouders t.a.v. dit 

schooltijdenmodel ook meegenomen in onze overwegingen.  

 

De procedure ouderraadpleging 

Wij nodigen u  uit om op dinsdag 25 september uw stem uit te brengen. We hebben hiervoor de 

volgende procedure vastgesteld: 

• Er mag voor elk jongste kind op De Zandberg uit een gezin één stem worden uitgebracht. In geval van 

gescheiden ouders blijft bovenstaande van kracht.  

• Uitgesloten van de ouderraadpleging zijn jongste leerlingen die op dit moment in groep 8 zitten en 

na dit schooljaar De Zandberg zullen verlaten.  

• Ouders van leerlingen waarvan bekend is dat ze na dit schooljaar verhuizen en De Zandberg zullen 

verlaten, stemmen niet mee. 



• Ouders die hun kind al hebben ingeschreven op De Zandberg zullen ook worden uitgenodigd hun 

stem uit te brengen.  

• De ouderraadpleging geeft alleen een goed beeld van het draagvlak van ouders als iedereen gaat 

stemmen. Als 70% van de ouders heeft gestemd, zal de uitslag bindend zijn voor het advies naar de 

directie. Bij een opkomst lager dan 70% zal de MR opnieuw in beraad gaan en zelf een bindend 

advies uitbrengen aan de directie.  

• Bij een opkomst van 70% en hoger zal het model met een stemmingspercentage boven de 50% 

worden geadviseerd aan de directie. 

• Stemmen vindt plaats op school, op papier. Het is niet mogelijk iemand anders namens u te laten 

stemmen door middel van een machtiging.  

• Er kan om uw legitimatiebewijs worden gevraagd.  

Op dinsdag 25 september heeft u van 8.00 tot 20.00 u. de tijd uw stem op papier uit te brengen. Dit 

doet u door zich te melden in de kleuterspeelzaal op de begane grond. U wordt daarbij gevraagd aan 

te geven voor welke leerling u de stem uit komt brengen. U ontvangt ter plekke een stemformulier 

waarop u anoniem uw keuze aan kunt geven. Vervolgens deponeert u het formulier in de daarvoor 

bestemde, afgesloten, stembus. Om 20.00 u. is de mogelijkheid om te stemmen voorbij en zullen de 

stemmen onder toeziend oog van Hans Kalle, senior staf kwaliteit en Wet&Regelgeving INOS, worden 

geteld.  

Tijdens de MR vergadering van maandag 1 oktober zal de MR de uitslag bespreken en een advies 

uitbrengen aan de directie. De directie heeft aangegeven dit advies te volgen en vanaf het schooljaar 

2019-2020 te gaan hanteren. Op vrijdag 5 oktober wordt u op de hoogte gesteld van de uitkomst van 

de ouderraadpleging.   

Heeft u vragen en/of opmerkingen ten aanzien van de procedure van de ouderraadpleging, dan kunt 

u deze vóór 14 september kenbaar maken op uitsluitend het volgende mail adres: 

kbsdezandberg.ouderraadpleging@inos.nl  

De uitslag van de ouderraadpleging is onherroepelijk.  

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag op dinsdag 25 september. 

Met vriendelijke groet, 

Oudergeleding van de MR, 

Ruben Chau  

Ellen Cregten  

Danny de Klerk  

Dirk Kuijpers 

Meike van den Nieuwendijk 

 

Ook namens de personeelsgeleding  

 



 



 


