
Vraag & Antwoord Ouderraadpleging 
 

Naar aanleiding van de brief over de ouderraadpleging heeft de MR ervaren dat er nog een aantal 

vragen leven. Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan met daarop een toelichtend antwoord. 

1) Wat is er gebeurd met de eerdere vragenlijst? 

Het gaat hier over de vragenlijst die 11 maart 2017 is verzonden aan de ouders van leerlingen 
die destijds op school zaten. Het doel van deze vragenlijst was het inventariseren van de 
wensen en behoeften t.a.v. (veranderende) schooltijden. De MR wilde weten of er behoefte 
was om het onderwerp schooltijden verder uit te diepen. Het ging hier niet om een 
stemming met enig bindend advies. Uit de diverse opmerkingen die zijn gemaakt bij deze 
vragenlijst hebben wij als MR geconcludeerd dat er nog veel onduidelijkheid was rondom het 
onderwerp schooltijden. Er is toen besloten een werkpanel van ouders en leerkrachten 
samen te stellen om gedegen onderzoek te doen naar verschillende schooltijdenmodellen.   

 
2) Waarom wordt het continu model niet ter raadpleging voorgelegd? 
 
De keuze voor het 5-gelijke dagen model is op basis van het advies van het werkpanel schooltijden. 
Uit gedegen onderzoek door ouders en leerkrachten is gebleken dat het 5-gelijke dagen model het 
beste aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. Ook is de input die ouders hebben gegeven 
tijdens de inloop- en informatiemomenten meegenomen (w.o. ook andere modellen). Op basis van 
het voorgaande is besloten om het huidige model en het door het werkpaneel geadviseerde 5-glijke 
dagen model voor te leggen aan de ouders. 
 
3) Waarom is gekozen voor een opkomst van minimaal 70%? 

Met een opkomst van minimaal 70% beogen wij een duidelijk en sterk beeld te krijgen van wat de 

voorkeur van ouders is. Het draagvlak voor het uiteindelijk gekozen model  wordt hiermee groter. De 

MR zal, indien de opkomst lager is dan de beoogde 70%, opnieuw in beraad gaan.  

4) Waarom ontbreekt bij de stemming de optie ‘geen voorkeur’? 

Met het expliciet voorleggen van 2 modellen en een opkomst van minimaal 70% beogen wij een 

duidelijk en sterk beeld te krijgen van wat de voorkeur van ouders is. Met het toevoegen van een 

optie “geen voorkeur” bestaat de kans dat er na deze raadpleging geen sterke en duidelijke voorkeur 

naar voren is gekomen. Indien u niets invult of beide opties aankruist, dan tellen wij de stem wel mee 

voor de opkomst, maar niet als onderdeel van de uitslag voor advies aan de directie. 

5) Wat doet de MR eraan om mensen op te roepen te stemmen?  
 

De MR heeft zowel via de mail als via een brief de ouders op de hoogte gebracht van de procedure 
en de mogelijkheid om te stemmen.  Daarnaast volgt er de week voorafgaand aan de stemdag nog 
een reminder via de mail en een dag vooraf een reminder via de schoolapp.  
 
6) Waarom is gekozen voor maar één stemdag? 
 
Er is gekozen om ouders één lange dag (van 8:00 u. ’s ochtends tot 20:00 u. ’s avonds) de 
mogelijkheid te bieden te stemmen, zoals dit ook gebeurt op ‘officiële stemdagen’ voor bijvoorbeeld 
een gemeenteraad. Wij bieden ouders hiermee voldoende gelegenheid om te stemmen. 
  



  
7) Waarom is gekozen voor een papieren stemming in plaats van digitaal? 
 
Gebleken is dat de ouderwetse manier van stemmen op papier het meest eenvoudig toepasbaar en 
betrouwbaar is. Hierbij zijn ook de kosten meegewogen. Door de mogelijkheid te bieden om tussen 8 
uur in de ochtend en 20 uur in de avond te stemmen denkt de MR dat het merendeel van de ouders 
in de gelegenheid zal zijn een stem uit te brengen. 

 

8) Zijn de voorgelegde tijden van het 5-gelijke dagen model definitief? 

 

Ja, de begin- en eindtijd zijn definitief.   

 

9) Is de overblijftijd van 11.40u – 12.20u in het 5-gelijke dagen model niet erg vroeg en kort? 

Het gaat hier nog niet om definitieve tijden voor deze invulling. De ouderraadpleging gaat alleen over 
de begin- en eindtijden van de schooldag. De exacte overblijftijden worden vastgesteld op het 
moment dat er gekozen wordt voor het 5- gelijke dagen model. 
 

10) In het voorgelegde 5-gelijke dagen model, wordt het idee van de ‘Zandberg University’ niet 

meer genoemd. Is dit geheel komen te vervallen? 

Binnen de MR is besloten om ons eerst te richten op de schooltijden. Bij een eventuele verandering 
wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een samenwerking tussen Kober en Dé Zandberg.  Het 
idee is dus niet komen te vervallen, alleen staat de invulling hiervan op dit moment nog niet vast.  

 

11) Hebben leerkrachten ook een stem in het proces? 

Zoals wettelijk is vastgelegd, hebben de leraren geen stem waar het gaat om de schooltijden, maar 
wel een stem waar het gaat over pauzetijden. Wel zijn de docenten continue betrokken geweest bij 
en geïnformeerd over het gehele proces. Er is, ook door het werkpanel, zeker naar hun belang 
gekeken; ook zij moeten goed kunnen werken binnen een eventueel nieuw model.  
 
12) Wat zijn de kosten van invoering van het 5-gelijke dagen model voor een gezin? 

 
De kosten van de invoering van het 5-gelijke dagen model is in grote mate afhankelijk van de 

persoonlijke situatie van ouders. Deze zullen in het ene geval lager en in het andere geval hoger zijn. 

 
13) Is er rekening gehouden met de tijden van (sport-)clubs? 

Er is contact geweest met diverse sport- en andere verenigingen in Breda. De meeste verenigingen 

geven aan dat ze verandering zien bij meerdere scholen en dat ze hierop in moeten spelen. 

Daarnaast zullen zij waken voor specifieke ‘Zandberg-teams’. De Nieuwe Veste zal, wanneer men 

tijdig op de hoogte is, waar mogelijk schuiven in aanbod/tijden. Dit geldt dan voor het programma 

vanaf 2019/2020.  


