Hoevelaken, 27 september 2018
Betreft: vragenlijst over de schooltijden
Beste ouders en verzorgers,
In 2016 hebben wij ouders gevraagd naar de tevredenheid van het rooster op de Hoeve.
Destijds was er geen aanleiding om de schooltijden te veranderen, maar er is afgesproken
dat we u over twee jaar opnieuw zouden vragen naar uw mening ten aanzien van het
rooster van de school. Voor u staat nu opnieuw een vragenlijst over de schooltijden klaar.
Het onderzoek wordt gedaan in overleg met de medezeggenschapsraad (MR).
Voor het invullen van de enquête wordt elk gezin één keer gevraagd de vragenlijst in te
vullen. Pas bij een ouderrespons van minimaal 70% zal de uitslag in overweging genomen
worden. Vult u vooral de vragenlijst in, ook als u tevreden bent!
Indien een aanpassing van de schooltijden de voorkeur geniet (positieve score van
minimaal 55%), zal een tweede vragenlijst volgen.
Een roosterwijziging zal niet eerder plaatsvinden dan in het schooljaar 2019-2020, zodat
ouders de opvang van hun kinderen goed kunnen regelen. Tevens moeten de school en de
BSO/TSO van Kinderopvang Jabadabadoe hun organisatie afstemmen op de wijzigingen.
De aangepaste schooltijden zijn eerder verkend door het team, mocht er voorkeur zijn om
naar een continurooster te gaan, dan zijn dit de opties:
1. Maandag t/m vrijdag van 8.30-14.15 uur naar school. Drie kwartier pauze onder
toezicht van de leerkracht/pedagogisch medewerker. Onderbouw op vrijdag vrij.
2. Maandag t/m vrijdag van 8.30-14.30 uur naar school. Tussen de middag een uur
pauze van 12.00 - 13.00 uur om naar huis te gaan of te kiezen voor overblijven
(TSO). Onderbouw op vrijdag vrij.
Bij de laatste open vraag in de enquête kunt u uw opmerkingen ten aanzien van de
schooltijden kwijt.
Een overzicht van de data:
- Op 19 oktober sluit de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen;
- Binnen 2 werkweken zullen de resultaten aan de medezeggenschapsraad (MR)
worden voorgelegd;
- In de nieuwsbrief van november zullen wij u over de uitkomst informeren. Indien
het voorstel geen instemming krijgt van de medezeggenschapsraad (MR), dan
koppelt de medezeggenschapsraad (MR) hierbij ook terug aan alle ouders waarom
het voorstel geen instemming heeft gekregen.
Hartelijk dank voor het invullen!
Ga naar de vragenlijst
Het team van de Hoeve

