
 
Aan:  Ouders en verzorgers  
 
Datum:  7 maart 2017 
Betreft:  Brief MR 
Onderwerp: Meningspeiling 5-gelijke-dagen model 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals u allen weet, heeft op 28 februari jl. een informatieve bijeenkomst over het 5-gelijke-dagen 
model plaatsgevonden. Het 5-gelijke-dagen model houdt in dat alle schooldagen hetzelfde zijn: 

• Maandag  8.30 – 14.30 uur 
• Dinsdag   8.30 – 14.30 uur 
• Woensdag 8.30 – 14.30 uur 
• Donderdag 8.30 – 14.30 uur 
• Vrijdag   8.30 – 14.30 uur 

 
We hebben met elkaar gesproken over de voor- en nadelen. 

 

Voor- en nadelen van een 5-gelijke-dagen model op een rij: 

 

Voor de leerlingen 

 
Voordelen Nadelen  

Dit model leidt tot meer rust en regelmaat in de week Geen vrije woensdagmiddag meer 

Minder oververmoeide leerlingen door kortere 

schooldagen 

Kinderen die met de bus gebracht worden, moeten  

’s ochtends een kwartier eerder vertrekken 

Na schooltijd blijft meer tijd over om te spelen en 

sporten 

VSO-leerlingen kunnen juist baat hebben bij langere dagen 

en wat minder regelmaat i.v.m. voorbereiding op de 

maatschappij 

Er ontstaat (nog meer) duidelijkheid in het dagritme VSO-leerlingen krijgen kortere stagedagen 

Kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog, omdat de 

schooltijd effectiever wordt 

 

 
 
Voor ouders en verzorgers 

 
Voordelen Nadelen  

De kinderen zijn elke dag op dezelfde tijd thuis Aanpassing (indien mogelijk) nodig van werktijden en 

andere afspraken die afgestemd zijn op de schooltijden 

Na schooltijd meer tijd voor contact met kind Eventueel brengen, halen en opvangen andere kinderen 

binnen gezin opnieuw regelen 

Mogelijkheid tot efficiëntere indeling van de 

(werk)week  

Langere opvang voor kinderen nodig die na school naar de 

BSO gaan: eventueel hogere kosten 

Meer BSO-keuzemogelijkheden  

Activiteiten woensdagmiddag kunnen over de hele 

week verspreid worden 

 

Meer tijd beschikbaar voor overleg met ouders 

over functioneren van hun kind 

 



 
Voor leerkrachten 

 
Voordelen Nadelen  

Na schooltijd is er meer ruimte voor voorbereiding en/of 

vergadering 

Ook op woensdagmiddag nu (gedeeltelijk) les gebonden 

werken 

Verlaging van de werkdruk  

Ook is er meer tijd voor gezamenlijk overleg en scholing  

8 uur per dag werken: 8.00-16.30 inclusief half uur pauze  

 

 

De Mozarthof heeft de wens uitgesproken in het nieuwe schooljaar (september 2017) te starten met 
dit 5-gelijke-dagen model. Uitgangspunt hierbij is dat dit het onderwijs aan onze leerlingen ten goede 
komt. 
 
Dit kan echter alleen als de oudergeleding van de MR  hiermee instemt.  
Voordat de oudergeleding van de MR hierover op 21 maart 2017 een beslissing neemt, wil zij u als 
ouder/verzorger raadplegen. Dit gebeurt via deze brief, waarin u uw mening kunt geven. 
 
Wij willen graag van u weten of u vóór of tegen het 5-gelijke-dagen model bent. U kunt tot uiterlijk 
dinsdag 14 maart 2017 reageren via onderstaand strookje. Hierbij heeft elk gezin één stem.  
U kunt dit strookje ingevuld inleveren bij de leerkracht van uw kind.  
U kunt dit ook mailen naar: 5gelijkedagen@mozarthof.nl  
 
Begin april kunt u een terugkoppeling verwachten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de MR Mozarthof, 
Stijn Eijkman 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Naam:  
Ouder/verzorger van leerling(en): 
 
0 is vóór het 5 gelijke dagen model; alle dagen 8:30 – 14:30 uur 
0 is vóór het 5 gelijke dagen model; alle dagen 8:45 – 14:45 uur 
0 is tegen het 5 gelijke dagen model 
0 stemt blanco 
 
(slechts één vakje aankruisen, anders is uw keuze ongeldig) 
  
Wat wilt u nog kwijt over uw keuze? 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Uiterlijk  
14 maart 2017 

inleveren  
 

mailto:5gelijkedagen@mozarthof.nl

