Andere schooltijden voor OBS de Nijenoert?

Uitslag peiling onder ouders en team
Op dinsdag 17 juli 2018 om 16.00 uur is de stembus gesloten voor de stemming
over Andere schooltijden onder ouders/verzorgers van (aankomende)
leerlingen van OBS de Nijenoert. Een week eerder stemde ook het team van de
school over de verschillende schooltijdenmodellen. De resultaten van de
peilingen vindt u in deze nieuwsbrief.
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Resultaten ouders

Aantal verspreide stemformulieren (dus aantal gezinnen dat kon stemmen): 230
Aantal geretourneerde stemformulieren: 170 (74%)

Welk schooltijdenmodel heeft de voorkeur van de
ouders/verzorgers?
(Aantal geldige stemformulieren: 167)
Andere schooltijden:
Huidige schooltijden:
Geen mening:

134 (80%)
24 (14,3%)
9 (5%)

Indien de meerderheid van de ouders een voorkeur heeft voor
andere schooltijden, welk model heeft dan de voorkeur?
(Aantal geldige stemformulieren: 165)
Hoorns model:
Continuonderwijs:
Vijf gelijke dagen:

76 (46%)
55 (33%)
34 (20,6%)

Belangrijke aandachtspunten bij het stemmen:
(per punt het aantal mensen dat deze heeft aangevinkt,
1. Toezicht bij en organisatie van de middagpauze
2. Pauzeduur
3. Gevolgen voor de leerkrachten
4. TMO
5. Anders, namelijk…
6. Verkeer van en naar school tussen de middag
7. BSO
8. Aansluiten bij andere scholen
9. Thuis kunnen eten

meerdere stemmen mogelijk)
91
58
47
44
32
29
26
22
17

Kinderopvang
Aantal invullers dat gebruik maakt van kinderopvang:
62
Aantal dagen opvang: 2 (22), 1 (16), 3 (11), 4 (5) (aantal mensen heeft dit niet
ingevuld!)
Flexibele opvang:
8
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Resultaten peilingen leerkrachten en team

Naar welk schooltijdenmodel gaat jouw voorkeur uit?
Respons: 84%
Reacties:
1. Huidige model:
10 (62,5%)
2. Andere schooltijden: 6 (37,5%)

Geef de volgorde van voorkeur aan ten aanzien van de
onderstaande schooltijdenmodellen
(zet ze op volgorde met een cijfer van 1 t/m 4).
Respons: 100%
Reacties (meeste punten bovenaan):
1. Huidig model (27%)
2. Vijf gelijke dagen model (24%)
3. Continurooster (23%)
4. Hoorns model (21%)

Directie doet voorstel voor schooltijden
Op basis van de uitkomsten van de peilingen doet de schooldirectie volgend schooljaar
een voorstel voor de schooltijden aan de MR. Dat voorstel kan een nieuw
schooltijdenmodel zijn maar kan ook het bestaande schooltijdenmodel zijn. De MR heeft
vervolgens instemmingsrecht. We houden jullie op de hoogte!

Vragen?
Als u vragen heeft over dit onderwerp of er een gesprek over wilt, neem dan contact op
met de Medezeggenschapsraad via mr.nijenoert@westerwijs.nl. We vinden het belangrijk en
goed om met u van gedachten te wisselen en maken tijd voor een gesprek.

