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Beste ouders,  
 
Zoals u weet zijn er drie informatierondes georganiseerd over “andere schooltijden”. Tijdens deze 
avonden zijn verschillende schooltijdenmodellen gepresenteerd. Vanuit de ouders was er weinig 
belangstelling voor het “7 tot 7 model” en het “bioritme model”. Vanuit het team is er weinig tot 
geen draagvlak voor het continurooster. Redenen hiervoor zijn dat er met dit model nog steeds 
wisselende dagen zijn en het geen echte meerwaarde heeft t.o.v. andere modellen. Aangezien 
ouders tijdens de informatieavonden nadrukkelijk hebben aangegeven dat het van groot belang is 
dat het team achter een schooltijdenmodel staat, heeft de MR ervoor gekozen om het 
continurooster niet mee te nemen in de keuze richting ouders. 
 
Uiteindelijk zijn er dus twee modellen overgebleven waaruit u kunt kiezen op het stemformulier:  
 Het 5 gelijke dagen model  
 Het huidige model  
 
Wat is het 5 gelijke dagen model?  
 Vijf dezelfde schooldagen, voor alle kinderen van groep 1-8. 
 Alle kinderen blijven over bij de leerkracht in de klas. De lunchpauze duurt een half uur, daarvan 

spelen de kinderen een kwartier buiten. 
 Om voldoende uren te maken gaan we de eerste 3 jaren door tot 14.15 uur. Na deze periode 

wordt dit aangepast naar 14.00 uur. 
 Groep 1-2 maakt de eerste jaren teveel uren (zij zouden voldoende hebben aan 8.30-14.00 uur). 

Dit wordt gecompenseerd door ongeveer 8 extra vrije dagen. 
 

  
  

 
8.30 - 12.00 12.00 - 12.30  12.30 - 14.15 na 14.15 

maandag VSO Onderwijs Lunch Onderwijs BSO/vrije tijd 

dinsdag VSO Onderwijs Lunch Onderwijs BSO/vrije tijd 

woensdag VSO Onderwijs Lunch Onderwijs BSO/vrije tijd 

donderdag VSO Onderwijs Lunch Onderwijs BSO/vrije tijd 

vrijdag VSO Onderwijs Lunch Onderwijs  BSO/vrije tijd 



 

 
 
 
Bij het huidige model kunt u kiezen uit 2 varianten; huidige lestijden of aangepaste tijden.   
 
Wat is het huidige model? 
 Lange middagpauze met mogelijkheid (tegen betaling) tot overblijven.  
 Overblijven onder leiding van vrijwilligers.  
 Alle kinderen hebben woensdagmiddag vrij.  
 Groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij. 
 Twee varianten mogelijk met begin- en pauzetijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting stemprocedure 
 Tenminste 70% van de ouders moet gestemd hebben. 
 Het verschil tussen het model met de meeste en de minste stemmen moet minimaal 20% zijn. 
 Een niet ingeleverde stem geldt als een stem voor de MR. 
 Per gezin mogen 2 stemmen uitgebracht worden. 
 Ouders die alleen nog een kind in groep 8 hebben zitten, stemmen niet mee. 
 Ouders van instromende kinderen (óók van schooljaar 2016-2017) stemmen mee. 
 De uitslag van de ouderraadpleging zal leidend zijn voor de beslissing van de MR. 
 
 

Mocht u na de gegeven informatie nog vragen hebben, zijn wij te bereiken via mr@vitusschool.nl. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
MR Vitusschool 
 
 
 
 

  
 

8.45 - 12.00 
of  
8.30 - 12.00 

12.00 - 13.15 
of 
12.00 -13.00 

13.15 - 15.30 
of  
13.00 - 15.00 

na 15.30 
of 
na 15.00 

maandag VSO Onderwijs Lunch Onderwijs BSO/vrije tijd 

dinsdag VSO Onderwijs Lunch Onderwijs BSO/vrije tijd 

woensdag VSO Onderwijs Vanaf 12.30 BSO/vrije tijd 

donderdag VSO Onderwijs Lunch Onderwijs BSO/vrije tijd 

vrijdag VSO 
Onderwijs  
groep 1-8 

Lunch 
Onderwijs  
groep 5-8 

BSO/vrije tijd 


