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Instemming 5 gelijke dagen model met ingang van schooljaar 2021-2022 

 

Recentelijk is er onder alle ouders een informatieavond en een verkennende enquête over aanpassing schooltijden 

gehouden. De aanleiding hiervan was zowel de aankondiging dat KION Broodnodig vanaf aankomend schooljaar 

stopt met de huidige TSO als het feit dat het aantal onderwijsuren op de Tovercirkel om formatie technische 

redenen omlaag moet om zo meer in lijn te liggen met het minimaal aantal verplichte uren.   

 

Afgelopen woensdag hebben jullie de resultaten van de verkennende enquête ontvangen. Zoals jullie hebben 

kunnen zien had deze enquête een respons van 92%, waarmee het een goede afspiegeling van onze school is. 

Ontzettend bedankt voor het invullen van de enquête.  

Uit de enquête blijkt dat er een meerderheid is voor het 5-gelijke dagen model.  

 

De resultaten zijn inmiddels uitgebreid besproken binnen het team en met de MR. De MR komt tot de conclusie dat 

er bij alle betrokkenen, dus team én ouders, een voorkeur is voor het 5 gelijke dagen model.  

 

De MR is om instemming gevraagd om de onderwijstijd en daarmee ook de schooltijden met ingang van volgend 

schooljaar (2021-2022) aan te passen in het zogeheten continurooster.  

Dit houdt in een 5 gelijke dagen model van 8.30 -14.00 uur waarin alle kinderen onder leiding van de teamleden 30 

minuten overblijven. Met uitzondering van groep 1-4, die op vrijdagen om 12 uur uit zijn. De kinderen eten samen 

met hun eigen leerkracht hun lunch en gaan aansluitend nog een kwartier buitenspelen.  

 

De MR heeft na een zorgvuldige afweging instemming gegeven om de schooltijden conform het voorstel aan te 

passen. De input van ouders tijdens de informatieavond en de enquête hebben zwaar meegewogen in deze 

besluitvorming; deze raadpleging vanuit ouders was voor ons zeer belangrijk en waardevol. Bij de besluitvorming is 

ook rekening gehouden met het voortbestaan van de school en het Jenaplanonderwijs in en rondom de gemeente 

Heumen. Dit is in lijn met de mening van het team. Samen vinden we dat de doorlopende lijn op school tussen het 

kind en de leerkracht essentieel is en met het 5 gelijke dagen model geborgd blijft.  

 

Tijdens de verschillende overleggen hebben wij als MR een constructieve samenwerking ervaren met het team en 

alle andere betrokken partijen, dus ouders, OV en KION. Gedurende dit proces is steeds oog voor elkaars belangen 

en standpunten geweest, wat ons als MR veel vertrouwen geeft voor een goede invulling vanuit het team bij deze 

grote wijziging. De oudergeleding van de MR stemt vol vertrouwen in met de aanpassing in zowel  de onderwijstijd 

als TSO en de daarmee gepaard gaande wijzigingen van schooltijden. 

 

Vanwege dit gevoelige onderwerp en de zorgvuldigheid die wij wilden betrachten, was het een lang, intensief en 

vooral complex traject. We hopen dat alle ouders met het nemen van dit besluit eind april nog voldoende tijd 

hebben om alle benodigde voorbereidingen te treffen voor aankomend schooljaar. Wij denken dat deze wijzigingen 

bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op de Tovercirkel, zowel nu als in de toekomst. Wij 

kijken met vertrouwen uit naar komend schooljaar.   

 

Namens het team en MR, 

Hartelijke groet, 

Mascha Bies     Christine Hermsen 

Directeur De Tovercirkel   Voorzitter MR 


