Veldhoven, 20 maart 2018
Betreft: schooltijden
Geachte ouders,
Zoals u weet is het onderwerp “nieuwe schooltijden” op de St. Jan Baptist bijzonder actueel.
In de afgelopen anderhalf jaar heeft de “Commissie Schooltijden” onderzoek gedaan naar
diverse opties, hierbij rekening houdend met de veranderende maatschappij, maar ook de
toenemende zorg over de kwaliteit van de tussenschoolse opvang gezien het feit dat er
steeds meer kinderen overblijven.
In het schooljaar 2016-2017 heeft een peiling onder ouders en het personeel plaatsgevonden
omtrent de “schooltijden”. Er is in de schoolraad vergadering van januari 2017 afgesproken,
dat er in januari 2018 wederom een peiling onder ouders en het personeel gehouden zal
worden om de eventuele nieuwe mogelijkheden en voorkeuren te verzamelen.
Deze peiling omtrent “schooltijden” heeft plaatsgevonden in januari 2018 onder zowel ouders
als het personeel. Men had de mogelijkheid om te kiezen uit 1) de huidige schooltijden of 2)
het 3-dagen continurooster. Andere opties wat betreft schooltijden zijn voor de basisschool
St. Jan Baptist (nog) niet mogelijk.
Het personeel heeft unaniem de voorkeur uitgesproken voor het 3-dagen continurooster
model.
Om de meningen van de ouders te verzamelen heeft er een digitale peiling plaatsgevonden,
waarbij ouders hun voorkeur konden aangeven voor een van de twee opties. Naar aanleiding
van het initieel lage aantal respondenten heeft de oudergeleding van de schoolraad tijdens de
schoolraad vergadering in februari 2018 de directie verzocht om een herinnering naar alle
ouders te sturen om te vragen of ze alsnog hun voorkeur uit konden spreken.
Uit de digitale peiling onder de ouders gaf de meerderheid de voorkeur voor het 3-dagen
continurooster model.

Op basis van de resultaten van de digitale peiling die onder ouders heeft
plaatsgevonden, stemt de medezeggenschapsraad in om over te stappen van het
huidige schooltijden model naar het 3-dagen continurooster model.
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn de schooltijden als volgt:
• Maandag, dinsdag, donderdag : 8.30 - 15.00 uur
• Woensdag en vrijdag : 8.30 - 12.15 uur
Dit betekent dat op maandag, dinsdag en donderdag:
• De ouders niet meer de keuze hebben om hun kind tussen de middag naar huis te laten
komen, want ook tijdens de lunchpauze blijft iedereen op school;
• De lunchpauze 45 minuten (12:15-13:00 uur) wordt;
• De kosten van de TSO komen te vervallen;
• Er geen brigadiers meer nodig zullen zijn ‘tussen de middag’. In de ochtend (8:15-8:30 en
middag 15:00-15:15) zullen nog wél steeds brigadiers blijven;
• De BSO tijd langer zal zijn, omdat de school eerder uit is (15:00). Hierdoor zullen de kosten
voor de BSO waarschijnlijk hoger worden;

Tot slot
Met het besluit van nieuwe schooltijden is er een belangrijke periode afgesloten. Graag willen
wij de leden van de “Commissie Schooltijden” (Lineke Wijman, Patricia Rooijakkers, Karen
van Lieshout ) en de schoolraad/ mr leden hartelijk danken voor hun onderzoek en
uitgebracht advies.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen
en/ of opmerkingen kunt u zich wenden tot het Management Team.
Met vriendelijke groet,
Maria Veenvliet
Karen van Lieshout

