
Resultaten van de ouderraadpleging in verband met eventuele verandering van het 
rooster 
 
Op 16 oktober 2020 is de ouderraadpleging , aangaande een eventuele verandering van het 
rooster, gesloten. We hoopten vanuit de MR op een deelname van minimaal 60%. Op deze 
manier zouden de resultaten worden gedragen door de meerderheid van de ouders. 
Uiteindelijk hebben meer dan 86 % van de ouders de moeite genomen om hun stem uit te 
brengen. 
 
Het resultaat is duidelijk: 76% van alle ouders heeft een voorkeur voor een vorm van 
continurooster, waarbij 48,8% van de ouders het “Vier gelijke dagen en wo middag vrij (ma–
di–do–vr van 08:30-14:30, wo van 08:30-12:15)” – rooster als voorkeur opgeeft. 
 
Een overzicht per type rooster per locatie: 
 

% Locatie Doornsteeg Locatie Holk Totaal 
Zoals nu 12,8 18,8 17,8 
Vijf gelijke dagen 22,6 13,9 15,5 
Vier gelijke dagen 54,8 48,6 48,8 
Continu zonder voorkeur 9,6 13,2 12,6 
Geen voorkeur 0 5,5 4,5 

 
Een groot aantal ouders hebben in het commentaar aangegeven, dat een continurooster meer 
rust brengt voor de kinderen. Ook de drukte met het verkeer rondom school, nu 4 keer per 
dag, zou teruglopen naar 2 keer per dag. Er zijn echter ook ouders die aangeven, juist voor 
Holk te hebben gekozen vanwege het huidige rooster. 
  
Dus, wat is de volgende stap? De bevindingen worden aan de directie voorgelegd. De directie 
kan een verandering van het rooster voorstellen. De directie kan er ook voor kiezen geen 
veranderingen te doen. Als de directie besluit een voorstel van wijzigingen van het rooster te 
doen, zal dit richting de oudergeleding van de MR zijn. De oudergeleding van de MR moet 
wel instemmen met de voorgestelde wijziging. Als er door de oudergeleding van de MR niet 
wordt ingestemd, wordt de verandering van het rooster niet doorgevoerd. Het is dus een 
redelijk formeel proces dat tijd kost maar we hebben de eerste stappen gezet.      
 
Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, mail ons dan op ons emailadres, 
mr.hk@pcogv.nl.  
 
We houden jullie op de hoogte, tot de volgende keer, Dagmar Klaassen. 
 
 
 


