
Haren/Hoogezand, 13 december 2021

Beste ouders en toekomstige ouders van ‘t Vlot en de PPS,

We hebben jullie al eerder geïnformeerd over het besluit dat we in september, met
instemming van de MR, hebben genomen over de vierdaagse schoolweek voor onze
onderbouwen (groep 1/2).
De vrij te roosteren dag was nog onderwerp van discussie. Hierover hebben we uitvoerig
overleg gevoerd met het team, de MR en een aantal externe deskundigen en betrokkenen.
Uiteindelijk hebben we, alles afwegende, besloten dat de kinderen van de onderbouw m.i.v.
volgend schooljaar (2022-2023) van maandag t/m/ donderdag naar school gaan. De
vrijdag is voor de kleuters dan een structurele vrije dag.

We hebben dit besluit niet zomaar genomen. Hier is een heel proces van overleg en
consultaties aan vooraf gegaan. Hieronder willen we jullie nog even meenemen door dat
proces.

Met het team gaan we kijken hoe we een aantal zaken rond vieringen en weeksluitingen
anders kunnen gaan organiseren. De kleuters blijven natuurlijk betrokken bij alle activiteiten
en vieringen op school. Hierover zullen we jullie in het voorjaar uitvoerig informeren.

Met vriendelijke groet,

Tamara Baron en Tom Verbeek
(Directie en College van Bestuur)
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Onderbouwing en procesverloop besluit ‘vierdaagse schoolweek onderbouw’.
2 december 2021

September t/m november 2021

In september 2021 heeft het College van Bestuur besloten dat de onderbouwen m.i.v.
het schooljaar 2022-2023 vier dagen per week naar school gaan (voor de
onderbouwing hiervan verwijzen we naar het destijds genomen besluit). De MR heeft
hier vervolgens mee ingestemd.

Achtergrond vierdaagse schoolweek OB
Het terugbrengen van de onderbouw-lestijd naar de reguliere 760 uur levert
formatieve ruimte op, om de afgesproken en gewenste beperkte stamgroep grootte te
behouden. Het handhaven van de huidige 975 uur voor kleuters en de kleinere
stamgroepen  levert een structureel (jaarlijks) tekort op van ca. 70.000 euro. Dit kan
de vereniging zich niet veroorloven.
Deze maatregel komt direct ten goede aan de algehele onderwijskwaliteit van onze
scholen, omdat hierdoor formatieve ruimte ontstaat om structureel kleinere
stamgroepen te realiseren.

Vrij te roosteren dag
Op dat moment is er nog geen keus gemaakt voor de vrij te roosteren dag. Op grond
van ervaringen en organisatie is de keus ingeperkt tot een woensdag of een vrijdag.

Voor de keus van de vrije te roosteren dag heeft directie/CvB in de maanden
september, oktober en november de volgende stappen ondernomen;
-een eerste consultatie van het onderbouwteam
-consultatie externe ervaringsdeskundigen
-een peiling onder alle medewerkers
-een plenaire vergadering op 2 november
-een overleg met de MR op 3 november
-een ouder-enquête van de MR (uitslag ontvangen op 1 december)
-bestuursbesluit op 2 december
-mr-vergadering op 2 december

Geen eenduidige keus
Uit alle overleggen, peilingen en adviezen komt een sterk verdeeld beeld naar voren.
De uitkomsten van de enquête onder ouders en de peiling onder medewerkers laten
een enigszins vergelijkbaar beeld zien. In beide gevallen is er geen uitgesproken
voorkeur voor een van beide dagen (woensdag of vrijdag).

December 2021

Besluit
Op grond van onderstaande  overwegingen heeft het College van Bestuur op 2
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december uiteindelijk besloten om de vrijdag in te stellen als vrije onderbouw-dag.
‘s Avonds heeft de Medezeggenschapsraad unaniem ingestemd met dit besluit.

Uitgangspunt marge- en studiedagen
Vanuit organisatorisch oogpunt heeft een vrije vrijdag onze nadrukkelijke voorkeur.
T.a.v. margedagen is het huidige beleid, deze zo veel mogelijk te koppelen aan
vakanties of lange weekenden. Indien de woensdag de vrije dag zou zijn, betekent dit
dat marge- en studiedagen eveneens voornamelijk op de woensdag dienen plaats te
vinden. Dit beperkt de mogelijkheden voor verlengde vakanties en teamtweedaagse in
z’n huidige vorm.

Vieringen
Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel op een jenaplanschool, maar hoeven niet
perse op vrijdag plaats te vinden. Weeksluitingen kunnen wat ons betreft ook prima
op een donderdag of andere dag plaats kunnen vinden. Weeksluitingen worden dan
bijvoorbeeld weekopeningen of weekvieringen. Overige feesten op een donderdag
kunnen dan gevolgd worden door een vrij margedag (denk bijv aan kerst en/of
sinterklaas).

Onderwijsinhoudelijk
Onderwijsinhoudelijk zien we voor de onderbouw geen zwaarwegende argumenten
die een keuze voor de woensdag of vrijdag onderbouwen. Bijnnen het OB-team wordt
hierover ook genuanceerd gedacht.

Weekritme
Een ritme van vier dagen school en drie dagen vrij is naar ons idee rustiger en
duidelijker voor kinderen en ouders. Het schooljaar kent al een aantal gebroken
weken (denk aan Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Team2Daagse, etc.), waarbij een vrije
vrijdag minder versnipperd  inpasbaar is.

BSO
De BSO’ hebben een (organisatorische) voorkeur uitgesproken voor de vrijdag

Werkdruk en inzet personeel
Vrijvallende’ onderbouw-stamgroepleiders worden ingezet in stamgroepen in andere
bouwen. De vrijdag leent zich hiervoor het beste aangezien:
de woensdag een volwaardige lesdag is met instructies en verwerkingen, die veel tijd
en kennis vragen van de invallende stamgroepleider (en vice versa)

De vrijdag leent zich, bij invallende collega’s, beter voor het inroosteren van andere
activiteiten zoals muziekonderwijs, ateliers, WO-activiteiten, die minder afhankelijk
zijn van de weekplanning en methodes.

Op woensdag staan voor een aantal mb- en bb-groepen gymlessen ingeroosterd, die
verzorgd worden door vakleerkrachten. Deze momenten zijn in het kader van het
werkdrukbeleid ‘vrijgeroosterde’ tijd voor de stamgroepleiders. Wij vinden dat deze
tijd ten goede moet komen van de stamgroepleider met de meeste taken voor een
stamgroep (de ‘vaste’ stamgroepleider).
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