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ONDERWERP: AANPASSING SCHOOLTIJDEN MET INGANG
VAN SCHOOLJAAR 2019-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen schooljaar zijn we als team aan de slag gegaan met het effectiever en efficiënter
organiseren van ons onderwijs om o.a. de werkdruk van het personeel te verminderen. Dit heeft
geresulteerd in een voorgenomen besluit van de directeur om de schooltijden aan te passen en
wel om de volgende redenen:
 Een effectievere organisatie van de werktijden van de leerkrachten ten opzichte van de
huidige situatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het terugbrengen van de middagpauze van
vijf kwartier naar een uur, waardoor de kinderen ’s middags eerder vrij zijn;
 Het clusteren van de vrije uren van de vierjarigen (groep 1) op de vrijdag waardoor minder
inzet van personeel op vrijdag noodzakelijk is.
 Tevens vernemen wij vaker bij de kennismaking van nieuwe ouders dat zij spreiding van de
vrije uren van de vierjarigen in de middagen liever geconcentreerd zien in een hele vrije dag
en de woensdagmiddag.
De ouders van de school hebben een belangrijke stem bij een wijziging van de schooltijden en
daarom is dit voorgenomen besluit voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad heeft vervolgens in de maand januari jl. de ouders geraadpleegd. In
onderstaande brief van de medezeggenschapsraad treft u de uitkomst van deze raadpleging en
tevens hun instemming met het voorgenomen besluit aan.
Dit betekent dat met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 de schooltijden er als volgt
uitzien:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.30 - 12.00

08.30 - 12.00

08.30 - 12.30

08.30 - 12.00

08.30 - 12.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

‘s Middags vrij

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00
Let op: groep 2, 3
en 4 elke vrijdagmiddag geen
school, groep 1
alle vrijdagen vrij.

VERANDERING VAN SCHOOLTIJDEN
De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Scharn heeft in januari een enquête afgenomen
onder ouders over de door de directie voorgestelde veranderingen van schooltijden. Die
veranderingen zijn:
 De middagpauze wordt met een kwartier ingekort: van 12 uur tot 13 uur. De kinderen zijn
daardoor al om 15 uur vrij.
 Kinderen in groep 1 ruilen hun vrije dinsdagmiddag in voor een (volledig) vrije vrijdag.
De enquête is door veel ouders ingevuld. De resultaten van de enquête geven aan dat een
meerderheid van de ouders instemt met deze verandering. De MR respecteert deze uitslag en
heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde veranderingen.
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