Zetten, 18 april 2017

Beste ouder(s), verzorger(s) van de Lammerts van Bueren,
Al enige tijd zijn wij bezig met een oriëntatie op andere schooltijden. In deze brief leest u over de
uitslag van onze ‘Andere Schooltijden’ enquête. Wij informeren u ook over het (voorgenomen)
besluit naar aanleiding van de enquête.
Respons van ouders: 79%
Allereerst onze hartelijk dank voor het grote aantal reacties dat we kregen! Van de 158 huishoudens
die een enquête hebben ontvangen, hebben 125 de enquête ingevuld en ingeleverd. Dit leverde een
respons op van maar liefst 79%. Uw betrokkenheid is belangrijk en heeft ons geholpen een goede
keuze te maken!
Uitslag enquête
De ingevulde enquêtes zijn verwerkt en de meerderheid van de ouders bleek een duidelijke voorkeur
te hebben:
-

63% kiest voor andere schooltijden
69% geeft de voorkeur aan het Hervelds model
90% kan de opvang van de kind(eren) tijdig regelen (of opvang is niet van toepassing)

Voorgenomen besluit
De werkgroep ‘Andere Schooltijden’ heeft de enquêteresultaten van de ouders en het team
besproken. Alle belangen zijn zorgvuldig afgewogen en de werkgroep is tot het voorgenomen besluit
gekomen om nieuwe schooltijden volgens het Hervelds model in te voeren na de zomervakantie.
Het team is geïnformeerd over de uitslag en wensen van de ouders en het voorgenomen besluit tot
wijziging van de schooltijden. Het team heeft met deze wijziging ingestemd.
De MR is geraadpleegd over het voorgenomen besluit. De MR heeft voltallig ingestemd met de
wijziging van de schooltijden. Hiermee is het besluit definitief geworden.
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Nieuwe schooltijden op de LvB
Bovenstaande betekent dat we na de zomervakantie starten met nieuwe schooltijden! Vanaf
maandag 28 augustus 2017 zien de schoolweken er als volgt uit:
Continurooster

Maandag
8.30 – 14.30

Dinsdag
8.30 – 14.30

Woensdag
8.30 – 12.15

Donderdag
8.30 – 14.30

Vrijdag
8.30 – 14.30

Alle groepen
Iedereen
’s middags vrij

Groep 1 t/m 4
’s middags vrij

Veranderingen voor de kinderen (en voor u)
De nieuwe schooltijden brengen een aantal veranderingen met zich mee. Hieronder vindt u alles op
een rijtje:
- Alle kinderen blijven over van 12.00 uur tot 12.15/12.20 uur. Het overblijven is onder begeleiding
van de leerkracht. Vervolgens spelen de kinderen buiten. Om 12:45 uur vervolgen zij het
lesprogramma.
- De kinderen van groep 1 gaan na de zomervakantie ook op maandagmiddag naar school.
- De overblijfmogelijkheden van Kido zijn niet meer nodig. Maakt u op dit moment gebruik van de
overblijffaciliteiten van Kido op school? Voor de zomervakantie regelt Kido met u dat het
overblijfcontract beëindigd wordt. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen.
- Gaan uw kinderen naar de BSO? Dan adviseren wij u om ruim voor de zomervakantie contact op te
nemen met de BSO om de opvang van uw kind(eren) te wijzigen!
Vragen of suggesties?
Wij hebben ons uiterste best gedaan om een zorgvuldige keuze te maken, in het belang van de
kinderen, de ouders, het team en de school. Wij zijn blij met de nieuwe schooltijden en zien deze
verandering als een positieve ontwikkeling voor onze school.
Het is echter een onmogelijke opgave om iedereen tevreden te stellen met deze wijziging. Mocht u
een andere voorkeur hebben, hopen wij toch op uw begrip voor onze keuze. De voorkeur van de
meerderheid van de ouders heeft de doorslag gegeven.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog een vraag of opmerking? Loop dan gerust even binnen bij
ondergetekende of stuur een mail naar info@lvbueren.nl.
Namens de werkgroep ‘Andere schooltijden’,

J. Schoenmakers, directeur
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