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Baarn, 16 mei 2019. 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s), 

 

De ouderpeiling waarin ouders in april 2019 hun mening werd gevraagd over de invoering van andere 

schooltijden heeft een hoge respons opgeleverd, nl. 74%. 

De stemmen zijn geteld en de uitkomst is als volgt: 

- 88% is voor het invoeren van het Vijf gelijke dagen model. 

-   1% heeft geen voorkeur. 

- 11% is voor het behoud van de huidige schooltijden.  

 

Een duidelijke meerderheid is voor het invoeren van andere schooltijden. 

De uitkomsten van de peiling onder zowel ouders als team waren overtuigend positief over het veranderen 

van de schooltijden m.i.v. augustus 2019, het nieuwe schooljaar. 

Deze uitkomsten zijn voorgelegd aan de MR. Zij hebben op basis van de uitkomsten besloten in te stemmen 

met de gewijzigde schooltijden. Hieronder leest u de motivatie van het besluit van de MR. 

 

Bericht van de MR. 

De MR heeft op 15 mei jl. een besluit genomen over het invoeren van het 5GDM. (Vijf gelijke dagen model). 

Afgelopen periode zijn deze nieuwe schooltijden voortdurend onderwerp geweest in de vergaderingen van de 

MR en het hele proces is nauwlettend gevolgd. Daarnaast heeft de MR een adviserende rol gespeeld. 

De MR heeft ingestemd met het 5GDM. Dit hebben we gedaan op basis van de ouderpeiling en de mening van 

de leerkrachten. De respons van de ouders was erg hoog; 74%. Dit betekent dat het onderwerp erg leeft onder 

de ouders.  

In het team zijn de voor- en nadelen goed doorgesproken. Het team leeft toe naar de nieuwe schooltijden en 

staat achter de keuze voor het 5GDM. 

 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten alle groepen elke dag om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. 

Omdat voor alle leerlingen wordt voldaan aan de wettelijke norm van de hoeveelheid onderwijstijd is voor het 

eerste schooljaar afgesproken maximaal 8 dagen in te voeren waarin de leerlingen vrij zijn; vrijdag 18 oktober 

2019, vrijdag 20 december 2019, vrijdag 21 februari 2020 en vrijdag 17 juli 2020 zijn bekend. De precieze 

planning van de overige dagen ontvangt u voor het ingaan van de zomervakantie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de MR ouders, Namens de MR team, Namens de directie,  

Marloes Feenstra. (voorzitter MR) Rianne Haas Jan Visscher. 

Hester Bekker Petrie Roolvink 

Arjen Rozendaal Bouwien Buijtenhuis 
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