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Aanwezig Johan van Dijkhuizen, secretaris 
Johan van Lenthe 
Marco Morélis 
 

 

Afwezig Gerben Tuin 
 

 

Samenvatting vergadering MR-oudergeledingvergadering 5 juni 2019 

 Op basis van de uitkomst van de ouderraadpleging - opkomst van 73%, 78% stemmen 
voor het voorstel - stemt de MR Oudergeleding in met het voorstel van de school om de 
schooltijden vanaf het schooljaar 2019/2020 op woensdag en vrijdag met een kwartier 
te verlengen tot 12:30, teneinde jaarlijks 4 margedagen te faciliteren.  

 Deze margedagen zullen ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwijs ingezet 
worden en zoveel als mogelijk rondom vakanties gepland worden. 

Agendapunten 

1. Opening 
2. Wijziging schooltijden 
3. Sluiting 
 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 8:30 uur. 
Gerben Tuin is met kennisgeving afwezig en telefonisch bereikbaar. 

2. Wijziging schooltijden 

De school heeft voorgesteld de schooltijden met een half uur per week uit te breiden, zodat meer 
ruimte gemaakt wordt voor het organiseren van studiedagen. De school stelt voor de schooltijden te 
wijzigen tot 
 

maandag 8.30 uur tot 14.45 uur 

dinsdag 8.30 uur tot 14.45 uur 

woensdag  8.30 uur tot 12.30 uur (was 8:30 tot 12:15 uur) 

donderdag 8.30 uur tot 14.45 uur 

vrijdag 8.30 uur tot 12.30 uur (was 8:30 tot 12:15 uur) 

 
De wettelijk verplichte ouderraadpleging is met behulp een schriftelijke stemminge georganiseerd, 
nadat de stemming per email onvoldoende adequaat bleek.  
 
Deze schriftelijke enquête onder de ouders een goede respons van 73% opgeleverd. 78% van de 
uitgebrachte stemmen was een stem voor het voorstel. Er waren in totaal 223 stembriefjes verspreid 
(één stembriefje per gezin met minstens één kind in de groepen 1-7). 
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Aantal verspreide stembriefjes 223 

 

Aantal geretourneerde stembriefjes 162 

Aantal stemmen voor 127 

Aantal stemmen tegen 22 

Aantal stemmen geen voorkeur 13 

Aantal ongeldig uitgebrachte stemmen 0 

Aantal niet uitgebrachte stemmen 61 

 
Op basis van de uitslag van de stemming stemt de oudergeleding van de MR met één tegenstem in met 
de voorgestelde wijziging in de schooltijden.  

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 9:05 uur.  


