
 

 

 

Beste ouder(s) en /of  verzorgers,  

In dit bericht willen wij u informeren over het voornemen om de schooltijden aan te passen. 

Hieronder vindt u een bericht van de school en de MR. 

Informatie van de school  

Samen met de oudergeleding van de MR wil de school de komende periode onderzoeken of een 

(kleine) aanpassing van de schooltijden mogelijk is. Graag zien we dat de leerlingen 14.30 uur uit 

gaan, in plaats van 14.20 uur. Dit betekent dat de schooltijden er als volgt uit zullen zien: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 08.30 uur -14.30 uur 

Woensdag: 08.30 uur – 12.30 uur 

Binnen het huidige rooster maken de leerlingen op onze school voldoende schooluren en voldoen we 

aan de norm. Er is echter op dit moment weinig tijd beschikbaar voor studiemomenten. Wanneer de 

school bovenstaande schooltijden aan gaat houden, is er voor het team meer ruimte om te werken 

aan de schoolontwikkeling. Er zijn dan meer studiemomenten in te plannen voor het team. Deze 

verandering komt uiteindelijk ten goede van de ontwikkeling van de leerlingen op onze school. 

School houdt rekening met de planning van de studiedagen door deze zoveel mogelijk voor en na 

vakanties te plannen. Op deze manier is het voor u en de leerlingen ook het meest aantrekkelijk en 

biedt het rust en meer regelmaat in de schoolweken. De studiedagen worden voor de zomervakantie 

gecommuniceerd zodat u er rekening mee kunt houden. 

Het streven is om deze tijden van start te laten gaan in het komende schooljaar 2019-2020, dus na de 

zomervakantie. 

Er is ruimte om vragen hierover te stellen aan mij. Dit kan op donderdag 6 juni van 14.20 uur tot 

15.00 uur. Op vrijdagochtend 7 juni sta ik samen met een MR lid bij de balie van 08.30 uur tot 09.00 

uur. 

U ontvangt hieronder van de OMR (oudergeleding MR) meer informatie over. 

Namens in team OBS de Watermolen, 

Maaike Kerssens 

 

Informatie van de MR (oudergeleding) 

Zoals bovenstaand door onze directeur is uitgelegd heeft de directie bij de MR het voorstel 

neergelegd om de schooltijden met ingang van het schooljaar 2019-2020 te wijzigen. De 

oudergeleding van de MR heeft instemmingsbevoegdheid over dit onderwerp. Dit houdt in dat wij als 

MR namens de ouders kunnen aangeven of wij wel of niet akkoord zijn met het voorstel. Wij dienen 

het voorstel te beargumenteren 



Als oudergeleding van de MR staan wij positief tegenover het voorstel. De wijziging betreft een 

relatief kleine aanpassing van de schooltijden. Bovendien zien wij een duidelijke meerwaarde om 

meer studiedagen te benutten ten behoeve van de schoolontwikkeling. Wel dienen en willen wij 

graag de mening van de ouders peilen over dit voorstel. Tot en met woensdag 12 juni kunt u alle drie 

de leden van de MR benaderen om uw vragen te stellen en uw mening te geven. Dit kan door ons 

aan te spreken op het schoolplein, ons te bellen of een e-mail te sturen. Wij willen op deze manier 

inzicht krijgen en jullie vragen beantwoorden en inventariseren middels een poll. Wij zullen u hier 

later nog over informeren.  

De oudergeleding van de MR kan vervolgens zelfstandig beslissen wat zij met de uitslag van de poll 

doet. De poll is namelijk niet bindend. De MR hecht waarde aan uw mening en neemt de uitslag van 

de poll mee in het besluit. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de uiteindelijke keuze van 

de MR. 

Hieronder nogmaals de stappen die we uit gaan zetten m.b.t. aanpassen schooltijden: 

1. t/m 12 juni vragen en opmerkingen aan directie / MR  

2. 7 juni uitzetten peiling. U ontvangt een mail over de schooltijden. 

3. Woensdag 12 juni sluiting enquete. 

4. Maandag 17 uitslag enquete bekend maken aan ouders. 

Onderstaand vindt u de contactgegevens om ons te benaderen over dit plan: 

Sharada van Egmond: 06-22934875 

Linda Warren: 06-19476184 

Amber Zaal: 06-20991606 

E-mail: mr@obsdewatermolen.nl 

Namens de OMR, 

Sharada van Egmond 

Voorzitter MR 
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