Ouderkerk aan de Amstel, 15 april 2019

Betreft: Verslag en advies MR n.a.v. Ouderraadpleging

Geachte directie van de Amstelschool, beste Marleen,
Middels deze brief brengen we verslag uit van de ouderraadpleging die is gehouden naar aanleiding
van het voornemen om de schooltijden te wijzigen met ingang van het schooljaar 2019-2020.
De oudergeleding van de MR heeft een ouderraadpleging georganiseerd waarbij per kind uit de
groepen 1 t/m 7 een stem uitgebracht kon worden. Daarnaast zijn ook ‘nieuwe’ ouders benaderd,
dat zijn ouders waarvan in het schooljaar 2019-2020 een kind zal instromen in groep 1. Er kon
gekozen worden uit de opties: VOOR, TEGEN of NEUTRAAL en ouders hebben de mogelijkheid
gekregen om hun keuze toe te lichten.
In totaal zijn er 160 stemmen (72,4%) uitgebracht. De verdeling van de stemmen is als volgt: 52,5%
VOOR, 32,5% TEGEN en 15% NEUTRAAL.
De MR heeft de toelichtingen op de stemkeuzes in kaart gebracht en overleg gevoerd over de
ingebrachte bezwaren en voordelen van een overgang naar een 5-gelijke dagen model. De
belangrijkste bezwaren die naar voren werden gebracht betreffen:
-

-

-

Beschikbaarheid en kosten van de BSO
Er worden zorgen geuit over de beschikbaarheid van het BSO aanbod als de vraag hiernaar
gaat stijgen. Ook wordt de stijging van de kosten genoemd die gepaard gaat met deze
‘gedwongen’ afname van extra BSO uren.
De Amstelschool is vooralsnog de enige school in het dorp met afwijkende schooltijden
De unieke positie van de Amstelschool is mogelijk nadelig wanneer er bij verenigingen
onderhandeld moet worden over alternatieve les of trainingstijden.
Verlies van vrije woensdag- en vrijdagmiddag voor onderbouw is nadelig
Met name ouders in de onderbouw wijzen erop dat de wijziging in schooltijden kan leiden
tot extra vermoeidheid bij hun kinderen.

Als belangrijkste voordeel werd de werkdruk verlichting genoemd en de daaruit volgende
verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs.
Overweging & Advies
Uit de ouderraadpleging is gebleken dat de meerderheid van stemmen positief is ten aanzien van
het 5-gelijke dagen model. Echter, het betreft een krappe meerderheid. De MR heeft kennis
genomen van de genoemde bezwaren en begrijpt dat met name de beschikbaarheid van BSO voor
ouders een belangrijke randvoorwaarde is. Ook de potentiële nadelen van een unieke positie in het
dorp zijn reëel. Daarom hechten we belang aan de toegezegde intentie van de andere twee scholen
om op korte termijn ook het 5 gelijke dagen model te gaan invoeren. Met betrekking tot de zorgen
van ouders van kinderen in de onderbouw wordt door de betreffende leerkrachten aangegeven dat
zij alert zijn op signalen van vermoeidheid bij kinderen. Uit de ouderraadpleging zijn ook individuele

bezwaren genoemd waar de MR uiteraard begrip voor heeft maar die door het persoonlijke karakter
lastig zijn mee te nemen in een plan waarin het belang van alle kinderen, leerkrachten en ouders
zoveel mogelijk behartigd dient te worden.
Dit overwegende zijn we tot het volgende advies gekomen. De MR stemt op basis van de
meerderheid van stemmen in met het voorstel tot wijziging van schooltijden naar het model van 5
gelijke dagen. Daarnaast weegt voor de MR nadrukkelijk mee dat het team van de Amstelschool
heeft aangegeven veel vertrouwen te hebben in de positieve consequenties van dit model ten
aanzien van werkdrukverlichting en het blijven waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. Echter,
om de zorgen die er leven bij een gedeelte van de ouders m.b.t. de capaciteit van de BSO weg te
nemen willen we de volgende kanttekening en voorwaarde stellen bij dit positief advies.
1. We verwachten van de directie uiterste inspanning om zo spoedig mogelijk de beschikbare
(extra) capaciteit bij de BSO aanbieders inzichtelijk te maken.
2. Voor de kinderen die ongewenst nog geen gebruik kunnen maken van BSO zal gedurende
het schooljaar 2019-2020 alternatieve opvang (tot 15:15 uur, behalve de woensdag) worden
aangeboden onder verantwoordelijkheid van de school.
Wij wensen directie en team van de Amstelschool veel wijsheid en succes met het invoeren van deze
wijziging.
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