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Inleiding:
In oktober 2017 hebben we een peiling onder ouders gedaan naar tevredenheid van de
schooltijden van de Piramide. We doen deze peiling om te kijken of de huidige schooltijden
nog passend zijn bij de huidige ouders en wat de wensen zijn voor de toekomst.
We nemen als school deze informatie uiterst serieus.
Aan de hand van de uitslag zullen we met het team en de MR in gesprek gaan over een
eventuele wijziging in schooltijden voor de toekomst.
Dit betekent niet dat er naar aanleiding van deze peiling automatisch over gegaan wordt naar
andere schooltijden, daarvoor is verder onderzoek binnen de school nodig. Ook op de
termijn waarop een eventuele wijziging zal plaatsvinden unnen we nu nog geen antwoord
geven. Dit is onder andere afhankelijk van de termijn dat we over kunnen stappen in verband
met het verplichte aantal uren dat elk kind in 8 schooljaren onderwijs genoten moet hebben.
Er zijn natuurlijk vele factoren belangrijk, waarbij de onderwijskwaliteit en effectieve leertijd
voorop staat.
Uitkomst:
In totaal hebben 109 gezinnen de peiling ingevuld. Dit is een opkomst van meer dan 60%.
We zijn hier ontzettend blij mee. Het betekent dat het onderwerp van schooltijden erg leeft
onder ouders en zij graag hun mening hierover geven.
Als we gaan kijken naar de verdeling van de kinderen over de groepen dan wordt duidelijk
dat de ouders naarmate de kinderen die langer op school zitten, het ook belangrijk vinden
om hun mening te geven over de schooltijden. (zie ook onderstaande tabel)

Er is een vraag gesteld over de start van school met daarbij de voorkeur om te beginnen om
8:00, 8:15 en 8:30. Hierbij is een duidelijke voorkeur om te starten om 8:30 en ook is
duidelijk dat starten om 8:00 het minst gewenst is.

Er is één enkele opmerking gemaakt over de begintijd met als wens te starten om 8:45. Deze
mogelijkheid hebben we echter niet genoemd omdat dit organisatorisch lastig is met
aanwezigheid van de andere school in de Vlieger die om 8:45 start.

De daarop volgende vragen gaan over de middagpauze. Nu hebben de kinderen een
middagpauze van 75 minuten. We merken dat er een toename is van het aantal kinderen dat
op school overblijft en niet meer naar huis gaat om te eten. We willen weten wat voor ouders
een wenselijke tijdsduur is als kinderen thuis gaan eten.
Hierbij ligt de voorkeur bij 60 minuten pauze. Daarna volgt de huidige tijd van 75 minuten. Er
is weinig animo voor 90 minuten. In de opmerkingen staat verder nog genoemd dat in geval
van een continurooster een pauze korter van 60 minuten ook gewenst is en 60 minuten
maximaal is.

Na de pauze volgen enkele vragen over de eindtijd van school. Daarbij kon de voorkeur
gegeven worden 4:45, 15:00, 15:15 of 15:30. De voorkeur gaat bij de meeste ouders uit naar
14:45 of 15:15 waarbij opgemerkt kan worden dat deze tijden een hele kleine voorkeur
hebben op de tijd van 15:00. Voor 15:30 is weinig animo.

Hierna volgen twee vragen over de woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Deze hangen
samen met het gelijke dagen model.
Duidelijk is dat de ouders graag de woensdagmiddag vrij blijven houden. Er is veel animo
voor vrijdagmiddag vrij.
Deze uitkomsten komen overeen met de uitkomsten voor het 4 gelijke dagen model
waarvoor enigszins een voorkeur is. Waarbij het 5 gelijke dagen model minder voorkeur
geniet. Beide modellen scoren echter dermate hoog dat aangenomen mag worden dat
ouders er wel voor open staan. Echter gaat de voorkeur uit naar een vrije woensdagmiddag
met daaropvolgend een vrije vrijdagmiddag.

Op de vraag naar de wens voor een continurooster wordt door het merendeel geantwoord
dat die wens er zeker is.
In de extra opmerkingen wordt veelvuldig uitgesproken, dat die wens voorop staat in
vergelijking tot alle andere vragen.
Als voordelen worden genoemd:
-

Meer mogelijkheden voor werkende ouders
Meer effectieve lestijd
Meer tijd na schooltijd voor ontspanning

Als nadelen worden genoemd:
-

Rustmoment thuis
Qualitytime voor ouders met de kinderen is weg
Continu op school, zonder ontspanning

Verder wordt er in de opmerkingen genoemd:
-

Wens voor mogelijkheden voor voorschoolse en naschoolse opvang.
Wens voor zoveel mogelijk regelmaat en geen wisseling van schooltijden.

Conclusie:
Uit de peiling komt duidelijk naar voren dat de huidige tijden niet meer wenselijk zijn voor de
huidige ouders. Er is een grote wens voor een continurooster. De gewenste starttijd is 8:30.
Graag wordt de vrije woensdagmiddag gehandhaafd en er is animo voor een vrije
vrijdagmiddag. Waarbij rekening gehouden moet worden dat de eindtijd niet na 15:15 is.
We zullen gaan kijken op welke wijze, in welke mate en op wat voor termijn we aan deze
wensen tegemoet kunnen komen met als belangrijkste doel om het onderwijs op de Piramide
te blijven ontwikkelen en te zorgen voor zoveel mogelijk effectieve lestijd.
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