
 

 

 

 

Notulen  MR vergadering 14 mei 2018.  

 

Plaats: lerarenkamer Plataan . 

Aanwezig; Desiree (voorzitter), Marjan, Janneke, Anneke, Miranda, Bertine (notulist) en Bart 
van der Ent. 

 
Een drietal sprekers en een aantal ouders als toehoorder. 

 

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.  

1: Welkom en opening agenda.  

Desiree opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Voor de pauze komt het onderwerp ‘ Andere lestijden’ aan bod.  

 

2. Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen 
- Er is iemand benaderd voor de GMR. Volgende week horen we meer. 
- Huishoudelijk reglement; volgende vergadering aanpassen. Er komt een  voorstel. 
- Er komt een nieuwe datum voor de thema-avond passend onderwijs, vanuit Skobos. 
 

3: Mededelingen. Op 2 mei heeft een deel van de MR gesproken met Dhr. Bart van der Ent 
over de procedure rondom andere lestijden. 

Wat de sprekers en toehoorders betreft:  

Formeel gezien: mensen met spreekrecht krijgen spreekrecht. De anderen  zijn toehoorders. 

 

Bart geeft toelichting. 

Hij is gevraagd om mee te denken, vanuit de WMO, over het proces voorafgegaan aan het 
nieuwe lestijdenrooster.  Welke stappen zijn gezet en zijn die goed gezet. 



 

Formeel gesproken zijn alle stappen goed genomen. Het was wel raadzaam geweest om de 
ouders vooraf om hun mening te vragen via bijv. een informatieavond.  

 
Over de stappen die wel genomen zijn zegt de wet: 
- Een ouderraadpleging kan gedaan worden door MR en / of school. In dit geval hebben 
school en MR het samen gedaan. De eindregie lag bij de school.   
- Een ouderraadpleging is geen enquête. De wet omschrijft niet wat er in moet komen. 
- Hoe zit het met rechten van ouders. Ouderdeel van de MR geeft instemming. Daarbij moeten 
alle ouders van de school de mogelijkheid hebben gekregen opmerkingen te maken over het 
besluit. 
 

-Hoe bindend is die ouderraadpleging? Moet de MR instemmen?   
De ouderraadpleging is richtinggevend, niet bindend. 
- Wie stemt in?  
Dat doet de oudergeleding van de MR. Namens de ouders. Die ouders hebben mandaat van 
de andere ouders.  
-Hoe zit het met die eindtijd? 
Het gaat om een minimum tijd ; is 7520 uur. 
Scholen die overgaan naar een nieuw model hebben een overgangsperiode. Vandaar dat 
komende 2 jaar de eindtijd tot half 3 is en daarna wordt het kwart over twee.  
Kinderen die al langer op school zitten zouden anders te weinig uren lestijd hebben gehad 
aan het eind van groep 8.  
De eindtijd heeft ook te maken met hoe je lunchpauze inricht. Lunchtijd kan lestijd of vrije tijd 
zijn. 
Is het lestijd dan moet de kinderen iets aangeboden worden. 
Ga je tussen de middag naar huis, is het vrije tijd. Dan ben je dus later op de dag uit. 
 
-Wat hebben ze op de Plataan  gedaan: 
- Een aantal keren iets benoemd over het proces van nieuwe lestijden. 
- Vanaf  september 2017 is het door de MR besproken. 
- Het huidige schooltijdenmodel is gebaseerd op 40 jaar geleden. Heeft lang stand gehouden.    
54% van de scholen is inmiddels over gestapt op het vijf-gelijke-dagen model. I.v.m. werkende 
ouders en continuïteit voor de kinderen.  
- Er is hier een grote behoefte bij nieuwe ouders voor een vijf -gelijke-dagen model 
- Met de oudergeleding is er op diverse andere data gesproken  over het onderwerp. O.a. over 
eventuele kosten van het overblijven. 
- Doel was om de ouders in februari in te lichten. 
- Inmiddels was het vijf- gelijke- dagen model ook besproken in het team 
- De vragenlijst is gemaakt en uitgedeeld. 
-Vanwege opmerkingen op de vragenlijsten zijn er met een viertal ouders gesprekken geweest. 
Over kind problematiek en onderwijstijd.  
- Het team heeft inmiddels ook gesproken over de invulling van het vijf -gelijke -dagen model. 
- Een plus van deze wijziging is de extra taaltijd voor kleuters. 
- 28 mei komt er een informatieavond voor de ouders. 

Nogmaals: De stappen die gezet zijn voldoen aan de eisen van de WMO. 



 

 

4: Binnengekomen-  en uitgaande post (mail en post).  

We hebben diverse mailtjes gehad van ouders over het nieuwe schooltijdenmodel, zowel 
positief als negatief. Die worden in het volgende deel van de vergadering besproken. 

5. De eerste spreker  maakt gebruik van het spreekrecht.  Hij stuurt de inhoud van zijn betoog 
via de mail naar de MR. 

Enkele punten: 
- Is de procedure goed verlopen? 
- Er zijn zorgen over de praktische invulling van het model. 
- Goede communicatie voordat het proces zou plaatsvinden had veel zorg al weggenomen. 
- Hoe zit het met de verplichte raadpleging;   

Hieronder de tekst zoals gepresenteerd tijdens de MR vergadering. 

 

Geachte leden van de Medezeggenschapsraad    Oirschot, 14 mei 2018 

 

Dank u dat ik 5 min mag spreken. Dit is N.a.v. de brief die ik en mijn vrouw hebben gestuurd naar de 
MR die gaat over de voorgenomen Wijziging schooltijden. 

Eerst even een korte reactie op het betoog van Bart van der Ent: Blijkbaar heb ik op een boerenschool 
gezeten 40 jaar geleden. Het Betoog van Bart was een formeel betoog of de stappen volgens de wet 
zijn gevolgd. Ik had dit verhaal graag van de MR en Directie gehoord en niet van een persoon buiten 
de school. 

Volgens de onderwijs wet dienen ouders verplicht geraadpleegd te worden omdat het een 
ingrijpende wijziging is met grote gevolgen voor kinderen en ouders. 

Onze zorg is : is de procedure juist, transparant en zorgvuldig verlopen? 

Wij maken ons grote zorgen en hopelijk kunt u ons hierover duidelijkheid geven. 

Veranderingen zijn moeilijk voor iedereen: Onze kinderen, de leerkrachten en de ouders. 

Om zo’n proces goed te laten verlopen is het belangrijk de mensen ‘mee te nemen’  in het 
veranderingsproces. Tijdige, open en transparante communicatie  is dan heel belangrijk. 

Helaas is dit hier niet gebeurd, en dat is wel heel jammer voor een school die de 21th Century skills 
hoog in het vaandel heeft staan. Communicatie is namelijk een belangrijke pijler daarvan.  

Een communicatie avond voordat dit proces zou zijn gestart had heel veel onduidelijkheid en 
frustratie kunnen voorkomen. 

We hebben daarna op een aantal manieren de argumenten achter dit plan boven water proberen te 
krijgen, helaas zijn deze niet door de directrice aan ons gegeven. Die kwam niet verder dan “ Op de 



 

Antonius school en de Fonkeling hebben ze dit ook”. Op onze opmerking: “Op de Linde en 
Korenbloem (wat qua grootte meer vergelijkbaar is met onze school) hebben ze het continu rooster 
met woensdag middag vrij”  kwam geen andere reactie dan: het is al besloten. Dit is wel heel 
teleurstellend voor een school die nogmaals de 21th Century Skills hoog in het vaandel heeft staan. 
Kritisch denken en beargumenteren zijn namelijk andere belangrijke pijlers.  

 

De verplichte raadpleging van de ouders: 

Bart van der Ent heeft net een uiteenzetting gegeven van welke stappen wettelijk moeten worden 
gevolgd, en ook aangegeven dat de wet veel in het midden laat hoe je dat precies moet doen.  

Daartoe zijn aanbevelingen gedaan hoe je dit proces in de praktijk het beste kunt invullen, deze zijn 
bijvoorbeeld te vinden op “onderwijsconsulent.nl”: 

Allereerst is het belangrijk dat de inventarisatie naar de wensen van de ouders door de 
oudervertegenwoordiging van de MR geïnitieerd wordt. Dit is om de onafhankelijkheid van de ouder 
inventarisatie te garanderen en ervoor te zorgen dat de school de ouder-wens niet “stuurt“  

Helaas is de brief uitgegaan namens de directrice van de Plataan. 

Bovendien is de brief van 5 februari geen inventarisatie van de ouder-wens, maar is er ons inziens 
wel degelijk “gestuurd”  omdat er maar over 1 model wordt gesproken, het 5-gelijke dagen model. 

Het wordt gepresenteerd als een verkenning van de mogelijkheden, terwijl er maar 1 mogelijkheid 
wordt besproken.  

Een aantal open vragen worden gesteld zonder dat aangegeven wordt dat het basis is voor de 
beslissing en ook niet o.b.v. van welke (open?) vraag en bij welk percentage dat wordt besloten.  

Dit vinden wij onjuist en onzorgvuldig.  

Er staat duidelijk bij een dergelijke procedure dat de voorwaarden van een raadpleging en hoe de 
uitslag wordt gelezen van te voren aan de ouders moet worden uitgelegd.  

Ook dit is helaas niet gebeurd.  

Daarnaast was de brief van 5 februari zo opgesteld dat een aantal ouders reeds dachten dat het 5-
gelijke dagen model al een voldongen feit was.  

De open vragen gingen alleen over het 5-gelijke dagen model en waren erg suggestief. Zo werden er 
7 voordelen genoemd die je kon aankruisen en maar 2 nadelen! De nadelen (voor de kinderen) van 
een kortere woensdag middag werden (bewust?) vermeden. De kinderen zouden hier centraal 
moeten staan en die hebben vaak sport- of andere (sociale) verplichtingen op woensdagmiddag. 

Geen ander alternatief werd uitgewerkt of voorgesteld.  

Daarom hebben we een aantal vragen aan de MR die we graag schriftelijk beantwoord willen zien 
voor de informatie avond van 28 mei: 

1. Hoe is de procedure gelopen binnen de MR en welke voorbereiding stappen zijn genomen op 
welk moment in de tijd? 

2. Welke alternatieve modellen zijn overwogen? 



 

3. Vanaf welke datum was het feit dat er maar 1 model zou worden voorgesteld en uitgewerkt 
bekend bij de MR? 

4. Hoeveel ouders zijn als achterban gehoord en welke varianten van roosters/modellen zijn 
hen voorgelegd? 

5. Wat zijn de redenen/argumenten om het 5 gelijke dagen model als enige model voor te 
stellen in de ‘verkennings’ brief van 5 februari? 

6. Waarom is er geen onafhankelijke inventarisatie gedaan bij de ouders door de ouder 
vertegenwoordiging van de MR? 

7. Wat zijn de bezwaren tegen het continu-model met de woensdag middag vrij? 
8. Wat zijn de voordelen van het 5-dagen continu model boven het model met de woensdag 

middag vrij? 
 
 

We vinden dat er een inspanningsverplichting is voor de school om werkelijk te willen weten wat de 
ouders willen. De ouders moeten er toch ook achter staan?  

Daarnaast zou de school dit serieus moeten nemen en open moeten staan voor ouders met een 
andere mening die graag o.b.v. argumenten willen begrijpen wat er waarom wordt besloten. 

Tot nu toe worden de ouders met een andere mening bij sommige mails over dit onderwerp uit de 
ouder mail groep van school verwijderd. Onvoorstelbaar in 2018! 

Geen enkele directie wil dat een besluit met zoveel weerstand van de ouders wordt genomen na een 
niet transparante en onzorgvuldige procedure. Daarom verzoeken we op korte termijn – het liefst 
voor 28 mei - een inventarisatie te organiseren over het nieuwe lestijden rooster. Eventueel zou het 
ook op de avond van 28 mei kunnen. Nadat alle voor en nadelen van verschillende modellen zijn 
gedeeld. We vinden nogmaals dat de ouders niet correct zijn geraadpleegd in wat ze willen. 

Wij willen graag helpen bij het organiseren en opstellen van deze inventarisatie.  

 

De volgende spreker;                    

 Geeft aan dat ze blij is dat ze spreekrecht krijgt. 
Ze heeft een tijdsindeling gemaakt van hoe een en ander t.a.v. de nieuwe lestijden is gebeurd. 
- Verandering van de lunchclub naar TSO. Ze heeft toen een gesprek gehad voor de 
zomervakantie met de directeur die toen aangaf  niet te denken aan andere lestijden in het 
nieuwe schooljaar. 
-Notulen van september niet op de site. 
- Op een later tijdstip wordt nog vermeld aan spreker dat er geen ander lestijdenmodel komt. 
- Spreker stuurde een brief. Kreeg geen antwoord. 
- 5 febr. Appje naar voorzitter MR i.v.m. een brief. Die groep 5 niet meegekregen had???? 
- De MR heeft niet vooraf aan de ouders gevraagd wat die van het vijf --gelijke dagen model  
vonden.  Het lijkt of de ouders van de MR bang zijn om hun mening te zeggen. 
- Toen kwam er een handtekeningenactie . N.a. hiervan stuurt de school een mailtje naar de 
ouders. 
 Spreker heeft n.a.v. de  enquête geen uitnodiging gehad.  



 

Spreker geeft informatie over de wetgeving aan de MR.  Die zegt dat ouders vooraf 
geïnformeerd  moeten worden 
Spreker heeft een anonieme melding gemaakt over hoe een en ander is verlopen rondom het 
vijf-gelijke-dagen model. 

- Ze mist een gedegen onderzoek vooraf. 
- Communicatie met de ouders, mag geen excuus zijn als het fout gaat 
- Er is geen transparantie. 
- Alles wordt een op een besproken. 
- Kinderen krijgen minder vrije tijd. 
 

- De enquête moet openbaar gemaakt worden. 
- Welke modellen zijn er allemaal. 
- De MR en de school moeten opnieuw in dialoog gaan met de ouders. 
- De woensdagmiddag moet vrij zijn 
- Er moet een nieuwe enquête komen. 

-  

 De derde spreker:                        

Spreker sluit zich aan bij vorige de sprekers. Ze is niet tegen een continue rooster. Maar we 
waren wel de enige school met dit huidige rooster. De  communicatie was niet goed. De 
mening van de ouders is te weinig gevraagd. Spreker geeft aan dat we er bij alle ouders op 
terug moeten komen. 

Graag een ouderavond met transparantie, en vervolgens een schriftelijke bevestiging 

Na het spreekrecht van spreker 3 was er nog even een kleine discussie: 

Bart geeft aan dat er  in de communicatie fouten gemaakt zijn. 
Normaal zou je bij de start een informatieavond moeten houden, zodat je weet wat de mening 
is van de ouders. 
 
Op 28 mei is er een informatieavond.  Je moet dan als school transparantie geven. O.a. over  
het schooltijdenproces. Hoe wordt het ingevuld? Daarna schriftelijk verslag. 

Enkel vragen / opmerkingen ; 

• Wat ga je doen als de meerderheid van de ouders een woensdagmiddag vrij wil 
hebben.  

• De communicatie naar  en met de directrice verloopt niet goed, 
• Door een toehoorder wordt aangegeven dat de directeur in groep 6 zou zijn geweest 

om te vragen aan de kinderen wat ze van de vrije woensdagmiddag vinden .  
• Is er compromis mogelijk.   

Bart geeft aan dat het besluit  genomen is en dat we daarmee verder gaan. 
 



 

 Pauze. 
Na de pauze is het volgende nog naar voren  gekomen: 

- We gaan niet meer veranderen. Dit wordt het. 
De vragen die gesteld zijn worden met de directie en het College van Bestuur 
besproken.  Ook als MR moet je de vragen beantwoorden. 

- Die antwoorden stuur je schriftelijk toe aan de ouders. 
Daarna bespreken  met de ouders, samen met de directeur, het College van Bestuur en 
een afvaardiging van de MR. 
 

Daarna hebben we de vragen van de sprekers besproken en genoteerd. 
De antwoorden worden verstuurd  met een uitnodiging  voor een gesprek. Ook gaat er een 
uitnodiging naar de derde spreker 

We snappen de behoefte van de ouders, we geven antwoord op de vragen, maar we kunnen 
het niet meer veranderen. 

 

6: Besloten deel: personele zaken. 

7.Mededelingen vanuit de GMR.  

8. Toelichting BHV plan 

9. Mededelingen vanuit de directie. 

10. Rondvraag:  

Punt 6 tot en met 10 zijn niet meer aan bod gekomen, worden verschoven naar de volgende 
vergadering. 

22.00 uur. 

 

 

 

 

 

  

 


