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Hoevelaken, 25 januari 2022 

 

 

 

Betreft: ouderraadpleging andere schooltijden 

 

Beste ouders en verzorgers,  

 
Nu eens een brief over iets heel anders dan Corona ����! 

Zoals u weet overwegen we de mogelijkheden om vanaf volgend schooljaar over te gaan op andere 
schooltijden. Dit doen we omdat we zowel van ouders als van leerkrachten signalen kregen dat deze 
wens er is. In de afgelopen periode heeft een werkgroep de mogelijkheden zorgvuldig onderzocht en in 
kaart gebracht. In deze brief wil ik u informeren over de voortgang hiervan en vraag ik u bovendien uw 
eigen mening te geven. 

 

Besluitvorming 

Nadat we de mening van alle ouders hebben geïnventariseerd, zal het bestuur een besluit nemen. 
Hierbij wordt uw mening, evenals de mening van het team, uiteraard zeer serieus genomen. De mening 
van alle ouders en van alle teamleden zijn dus invloedrijk, maar niet doorslaggevend.  
Het door het bestuur genomen besluit zal ten slotte worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad; 
zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding hebben hierbij instemmingsrecht.  

 

Waarom andere schooltijden? 

Behalve de wens vanuit ouders en leerkrachten, zijn er ook inhoudelijke redenen om van 
onderwijstijden te willen veranderen. Op dit moment is de lunchpauze bijvoorbeeld erg lang. We zien 
dat kinderen onrustig kunnen worden van het wisselmoment tussen thuis en school of van het lange 
overblijven. De kinderen geven dit zelf ook aan in de enquêtes die we hen hebben voorgelegd. Uit het 
leerlingenonderzoek blijkt dat de sociale veiligheid tijdens het overblijven volgens hen niet optimaal is. 

 

Welke veranderingen komen er dan? 

Als een school voor andere onderwijstijden kiest, dan zijn er verschillen mogelijkheden. Deze hebben wij 
in de afgelopen periode allemaal goed bekeken. Ook hebben we binnen het team stilgestaan bij de 
vraag welk model dan het beste bij De Hoeve past. Uiteindelijk heeft het zogenaamde ‘vijf gelijke dagen 
model’ de duidelijke voorkeur. Overigens zal de onderbouw ook in dit rooster op de vrijdagen vrij zijn.  
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In het vijf gelijke dagen model gaan de kinderen alle dagen (dus ook de woensdag) naar school van 8.30 
tot 14.15 uur. De onderbouw is nog steeds elke vrijdag vrij. De kinderen gaan tussen de middag niet 
naar huis, maar lunchen op school onder toezicht van de leerkracht. Elke dag spelen ze 30 minuten 
buiten onder toezicht van overblijfmedewerkers.  

Het overblijven is voor alle kinderen gratis; u hoeft hiervoor dus niet meer te betalen. Wel moet u er in 
financiële zin rekening mee houden dat eventuele buitenschoolse opvang eerder zal starten. 

 

Zijn er nog andere mogelijkheden? 

Er zijn nog andere modellen, die we hadden kunnen kiezen. Bijvoorbeeld het continurooster of het 
Hoorns model. Uit ons eigen interne onderzoek is echter een duidelijke voorkeur gekomen voor het vijf 
gelijke dagen model. Vandaar dat we alleen uw mening vragen over dat model. Een ander model 
overwegen we niet in te voeren.  

 

Uw mening 

Omdat wij uw mening zo serieus willen nemen, is het belangrijk dat u allen deze enquête invult. Ook als 
u tevreden bent met de huidige schooltijden. Het kost u slechts enkele seconden van uw tijd.  
Per gezin kan één stem worden uitgebracht. U kunt de enquête invullen tot uiterlijk dinsdag 1 februari 
(maandag 31 januari is de laatste dag)! 

Heeft u volgend schooljaar geen kinderen meer op school omdat uw kind in groep 8 zit, dan vragen wij u 
niet te stemmen. 

 

U kunt uw mening geven via deze link: https://forms.office.com/r/HGj4URrWPu  

 

Ik dank u vriendelijk voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Philippe de Kort 
Interim directeur bestuurder 
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