Breda, 11-06-2018

Betreft; Besluit MR KBS Weilust inzake nieuwe schooltijden 2018 -2019

Geachte heer Van Sprundel,
Donderdag 7 juni 2018 heb ik u persoonlijk geïnformeerd over het besluit dat de MR KBS Weilust heeft genomen
inzake nieuwe schooltijden 2018 - 2019, en dat dit formeel middels dit schrijven wordt bevestigd.
De MR KBS Weilust geeft geen instemming om te starten met de invoering van de nieuwe schooltijden 2018 - 2019.
De besluitvorming is conform de juridische weg verlopen en daarmee tot stand gekomen met de instemming van de
oudergeleding van de MR KBS Weilust ten aanzien van onderwijstijden (WMS art. 13 lid h.).
De totstandkoming van dit besluit is met alle zorgvuldigheid genomen.
De volgende aspecten worden daarbij aangedragen met als startpunt de uitvraag van het implementatieplan voor de
nieuwe schooltijden 2018 – 2019, aangeleverd op 21 mei 2018. Het aangeleverde implementatieplan kenmerkt zich
in taken, verantwoordelijkheden en kosten. De MR KBS Weilust heeft op basis hiervan de risico’s (aandachtspunten
en punten van zorg) benoemd en gevraagd om deze te borgen binnen het implementatieplan. Hiermee is de
mogelijkheid gegeven om invulling te geven aan het ondervangen van de benoemde risico’s. De respons op de risico’s
(aandachtspunten en punten van zorg) zijn onvolledig of ontbreken op het gebied van kwaliteitsbewaking, middelen,
planning / logistiek, communicatie en overlegstructuur. De aspecten zijn onvoldoende concreet benoemd.
Belangrijke onderwerpen die bij hebben gedragen aan de besluitvorming staan hieronder benoemd:
•
•
•
•

Mogelijkheid tot thuis kunnen eten dient te passen binnen elke gezinssituatie. Ouders/ verzorgers hebben
een keuze (die beperkt is);
Vast staat een ½ uur pauze voor de leerkracht en een ½ pauze voor de leerling buiten zijn/haar eigen klas;
Evalueren via tevredenheidsonderzoek van vensters voor verantwoording (intern gericht);
Adviesrecht leerkrachten t.a.v. wijziging schooltijden van 5-gelijk dagen model naar “verkorte pauze model”.

Hopende hiermee uiteengezet te hebben op welke gronden er geen instemming verleend kan worden vanuit de MR
KBS Weilust.
Het is spijtig dat de MR KBS Weilust, gezien het tijdspad, niet eerder tot dit besluit heeft kunnen komen.
Met vriendelijke groet,

C.J.C (Charly) Nelemans
Voorzitter MR KBS Weilust

