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INFO 11 
 

6-11-2020 

 

 
In dit nummer  

 uitkomst onderzoek schooltijden 

 rt-inloop 
 Divali 

 
 
 
Uitkomst onderzoek wenselijkheid en mogelijkheden wijziging schooltijden 
 
Wij vallen meteen met de deur in huis en presenteren u de uitslag van de enquête.  
 

 
 

UITSLAG TOTAAL 

aantal gezinnen totale response 5 gelijke dagen anders geen voorkeur 

350 263 185 75 3 

100% 75% 70% 29% 1% 

 

DE KEUZE “ANDERS” UITGESPLITST NAAR MEEST GEKOZEN OPTIES 

anders 

 
4 gelijke dagen 
en woensdag-

middag vrij 
 

5 gelijke dagen 
maar dan  

08.45 - 14.30 uur 

traditionele 
rooster 

 

75 55% 12% 27%  

 

DE GEKOZEN OPTIES TOTAAL 

totale response 

 
5 gelijke dagen 

08.30 - 14.15 uur 
 

5 gelijke dagen  
08.45 - 14.30 uur 

traditionele 
rooster 

4 gelijke dagen 
 en woensdag-

middag vrij 

263 68% 5% 8% 17% 

 

Breed overleg 
De uitkomsten van de enquête onder ouders zijn besproken in de voorbereidingsgroep en de 
medezeggenschapsraad. Dat geldt ook voor alle gemaakte opmerkingen en de inhoud van enkele 
kritische en goed onderbouwde reacties per mail.  
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Uitgangspunten 
Uitgangspunt voor de enquête onder ouders was dat de vragen kort en simpel moesten zijn en dat 
de uitkomst ons duidelijke houvast moest bieden. We zijn bij de vraagstelling uitgegaan van het 
standpunt van de leerkrachten, omdat we hun mening heel belangrijk vinden en we het eerlijk 
vonden om u dat te laten weten.  
 
We hebben ervoor gekozen om u geen opsomming van alle mogelijke roosters met bijbehorende 
voor- en nadelen te sturen. Wij denken dat u als ouder, via de INFO waarin een link naar een 
argumentenkaart is opgenomen en een link naar een site waar veel informatie te vinden is, genoeg 
informatie had om uw keuze te maken. Wij hebben geprobeerd met onze vraagstelling en het gemak 
van de app u de mogelijkheid te bieden om zo eenvoudig mogelijk uw keuze kenbaar te maken, al 
dan niet voorzien van een toelichting. 
 
Wij hebben u gevraagd om bij uw keuze het welbevinden van uw kind in gedachten te houden. In de 
uitvoering en invulling van de activiteiten en de rustmomenten in het dagprogramma en van het 
overblijven worden de kinderen zelf betrokken. Natuurlijk zullen wij u ook informeren hoe wij voor 
kinderen en leerkrachten de pauze gaan invullen.  
 
Wij vinden het heel belangrijk dat het besluit breed gedragen wordt door ouders. Statistisch gezien 
biedt 35% respons een representatieve uitslag. Er is echter massaal gereageerd. 
 
Conclusie  
75% van de ouders heeft de enquête ingevuld. Er is een voorkeur van 73% voor het 5-gelijke-dagen-
rooster en 17% voor het continurooster met 4 gelijke dagen en woensdagmiddag vrij. Het is duidelijk 
dat het 5-gelijke-dagen-rooster de voorkeur geniet. Met de voorbereidingsgroep en de 
medezeggenschapsraad zijn we nagegaan of dat, gezien de opmerkingen en kritische feedback, 
gevoelsmatig ook terecht is. Unaniem heeft men hiermee ingestemd. 
 

Besluit 
Het besluit van de voorbereidingsgroep en medezeggenschapsraad 
is om na de kerstvakantie het 5-gelijke-dagen-rooster van 08.30 
uur tot 14.15 uur in te voeren. 

 
Dank, vertrouwen en hoe nu verder 
Wij danken u voor het meedenken en meebeslissen in dit lastige proces met belangrijke gevolgen. 
Het is voor ons als school niet niks om na 38 jaar Rubenshof het besluit te nemen om de schooltijden 
te wijzigen. Wij realiseren ons dat het voor u ook een hele stap is. Wij hopen dat het einde van de 
onzekerheid op dit punt u rust biedt. Nu het besluit genomen is, kunt u uw organisatie en logistiek 
definitief aanpassen aan de nieuwe tijden.  
 
Wij hopen dat het proces voor u goed te volgen is geweest en dat u, wát uw eigen keuze ook is, 
vertrouwen heeft in onze beslissing. Wij gaan er, zoals u van ons gewend bent, organisatorisch en 
onderwijsinhoudelijk alles aan doen om het schooljaar prettig verder te laten lopen.  
 
Als u vragen heeft dan kunt u terecht bij: 
Carla van Leijsen  (directeur)  rubenshof@obsrubenshof.nl / 0162 452361  
Ronald Rasing   (voorzitter MR)  ronaldrasing@yahoo.nl   
 
Tot slot: SKO heeft laten weten volgende week de ouders te informeren over de aanpassingen als 
gevolg van de nieuwe schooltijden. U hoeft dus zelf nog geen actie te ondernemen.  
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RT-inloop voor groep 7 en 8 
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra 
ondersteuning te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van 14.30 tot 
15.00 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 maandag 9 november / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 woensdag 11 november / locatie Rubenshof / rekenen 

Aandacht voor feestdagen uit diverse culturen  
  
In het kader van multicultureel onderwijs, besteden wij op school extra aandacht aan verschillende 
feesten en vieringen. Via de INFO (en hopelijk ook via uw kinderen) houden wij u op de hoogte! Vraag 
gerust eens aan uw kind wat er in de klas besproken is.    
 
Op 14 november wordt het Hindoestaanse Divali gevierd. Divali is het belangrijkste en grootste feest 
van de Hindoes. Divali is afkomstig van 'Deepavali', wat zoiets betekent als 'een reeks 
lichtjes'. Voorafgaand aan het feest houden veel Hindoes grote schoonmaak in hun huizen en 
versieren ze hun huizen met slingers en papieren bloemen. De hele familie steekt zich in nieuwe 
kleren en eet zoete lekkernijen.  

 
De boodschap van Divali is: het goede verdrijft het kwade, 
donker moet wijken voor licht. Divali markeert steeds een 
nieuw begin en kan gezien worden als een soort 
nieuwjaarsdag.  
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