
Invoering 5-gelijke dagen 
model op de Mozarthof, 

lust of last?

Informatieve ouderbijeenkomst

28 februari 2017 
19:30 – 21:30 uur

Kantine Mozarthof



Mozarthof huidige situatie:   Continurooster

• 4 schooldagen van 8.45 tot 15.15 uur
• woensdag van 8.45 tot 12.30 uur

Wens Mozarthof toekomst:   5-gelijke-dagen

• 5 identieke schooldagen van 8.30 tot 14.30 uur
• Geen vrije woensdagmiddag

Welkom - Thema van de avond
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Agenda (19:30  - 21:30 uur)
• Waarom andere schooltijden?
• Wettelijk kader schooltijden
• Wat is het 5-gelijke-dagen model?
• Wat betekent dit voor ouders, leerlingen en leerkrachten?
• Impact leerlingvervoer, BSO en naschoolse activiteiten
• Het proces
• Ingediende vragen 
• Vragenronde 
• Hoe nu verder?

Welkom – Agenda bijeenkomst
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In het schooljaar 2015-2016 intentie 
uitgesproken door alle SO en SBO 
scholen in de regio

• Alle SO en SBO scholen in het Gooi
• Duidelijkheid en structuur
• Meer energie voor de hele schooldag
• Effectievere leertijd
• Sport, muziek en opladen
• Taken na schooltijd

Waarom andere schooltijden?
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• Sinds 2006 mag school zelf schooltijden vaststellen

• School bepaalt zelf lesrooster en pauzetijden

• Verplichte onderwijstijd: 
- SO:       940 uur per jaar
- VSO:    1000 uur per jaar
- totaal: min.  7520 uur over 8 jaar 

• Geen maximum aantal uren per dag

• De Medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft 
recht van instemming bij verandering van schooltijden 
(OMR) en werktijden (PMR)

• Bij verandering van schooltijden dienen ouders 
geraadpleegd te worden (Ouderraadpleging)      

Wettelijk kader schooltijden
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Wat is het 5-gelijke-dagen model??

Rooster SO Rooster VSO

• School begint elke dag om 8.30 uur
• School eindigt elke dag om 14.30 uur
• Lesuren en pauzetijd blijven even lang 
• Leerlingvervoer en BSO sluiten aan op einde schooldag
• Verschil in maximaal aantal schooluren tussen SO en VSO gecompenseerd door extra pauzetijd en 

vakantieweek SO (als vanouds)

Tijden Indeling
08:30 - 08:45 Start van de dag 
08:45 – 09:30 1e lesuur
09:30 – 10:15 2e lesuur
10:15 – 10:45 Pauze
10:45 – 11:30 3e lesuur
11:30 – 12:15 4e lesuur
12:15 – 12:45 Pauze 
12:45 – 13:30 5e lesuur
13:30 – 14:15 6e lesuur
14:15 – 14:30 Afsluiting van de dag (taken)

Tijden Indeling 

08:30 – 10:25 Lestijd (laatste 

kwartier eten en 

lesdoelen) 

10:25 – 10:45 Pauze 

10:45 - 12:15 Lestijd 

12:15 – 12:50 Eten en Pauze 

12:50 – 14:30 Lestijd 
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Wat betekent dit voor leerlingen?

Tegen
• Geen vrije woensdagmiddag meer
• Kinderen die met de bus gebracht worden, moeten 

’s ochtends een kwartier eerder vertrekken
• VSO leerlingen kunnen juist baat hebben bij langere dagen 

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

• VSO leerlingen krijgen kortere stagedagen

Voor
• Dit model leidt tot meer rust en regelmaat in de week
• Minder oververmoeide leerlingen door kortere 

schooldagen
• Na schooltijd blijft meer tijd over om te spelen en sporten
• Er ontstaat (nog meer) duidelijkheid in het dagritme
• Kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog, omdat de 

schooltijd effectiever wordt 7



Wat betekent dit voor ouders?

Tegen
• Aanpassing (indien mogelijk) nodig van werktijden en andere 

afspraken die afgestemd zijn op de schooltijden
• Eventueel brengen, halen en opvangen andere kinderen 

binnen gezin opnieuw regelen
• Langere opvang voor kinderen nodig die na school naar de 

BSO gaan: eventueel hogere kosten

Voor
• De kinderen zijn elke dag op dezelfde tijd thuis
• Na schooltijd meer tijd voor contact met kind
• Mogelijkheid tot efficiëntere indeling van de (werk)week 
• Meer BSO keuzemogelijkheden
• Activiteiten woensdagmiddag kunnen over de hele week 

verspreid worden
• Meer tijd beschikbaar voor overleg met ouders 

over functioneren van hun kind 8



Wat betekent dit voor leerkrachten?

Tegen
• Ook op woensdagmiddag nu (gedeeltelijk) les gebonden 

werken

Voor
• 8 uur per dag werken: 8.00-16.30 inclusief half uur pauze
• Na schooltijd is er meer ruimte voor voorbereiding en/of 

vergadering
• Ook is er meer tijd voor gezamenlijk overleg en scholing
• Verlaging van de werkdruk

9



Vervoer, BSO en  naschoolse activiteiten

Leerlingvervoer
• Leerlingvervoer sluit aan op de nieuwe schooltijden
• Overleg met gemeente, andere (V)SO-scholen (o.a. 

Klimopschool) en SBO-scholen om tot goede afstemming te 
komen

BSO en naschoolse activiteiten
• Zandkasteel-pgb en Zorg in Beweging reeds op de hoogte 
• BSO-tijden sluiten aan op nieuwe schooltijden
• De kosten veranderen niet/nauwelijks als wordt gerekend 

in dagdelen. Bij een uurtarief gaan de kosten wel omhoog.
• Bedrijven die BSO en naschoolse activiteiten bieden, 

kunnen deze beter verspreid over de week inplannen en 
aanbieden
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• De Wet medezeggenschap op scholen geeft aan dat er met 
betrekking tot het ‘voorgenomen besluit van de directie om 
te gaan werken vanuit een 5 gelijke dagen model’ 
instemming moet worden gegeven door zowel de 
oudergeleding alsook het personeelsdeel van de 
medezeggenschapsraad. 

• De meningspeiling wordt afgenomen onder de ouders en 
personeel. Het is een inventarisatie die wordt gebruikt in de 
argumentatie om de keuze van de MR te onderbouwen en 
heeft als zodanig geen bindend karakter.

• De MR besluit als zelfstandig orgaan om wel of niet haar 
instemming voor het ‘voorgenomen besluit van de directie 
om te gaan werken vanuit een 5 gelijke dagen model’ te 
geven. 

Het proces – Spelregels
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• Duidelijkheid rol school, personeel, MR en ouders/verzorgers

• Helder proces

• Betrokkenheid ouders/personeel bestaat uit twee onderdelen:
1. Inventarisatie van voorkeuren (ouders/personeel krijgen 

mogelijkheid opmerkingen te maken).
2. Een keuzemoment (ouders/personeel kiezen tijdens 

meningspeiling uit scenario’s die na inventarisatie door de 
MR is opgesteld).

• MR hanteert de volgende criteria bij haar besluitvorming:
1. Indien kiesdrempel van 50% gehaald (representatief):

o MR volgt uitkomst meningspeiling
o Zwaarwegende argumenten kunnen doorslag geven 

2. Indien kiesdrempel niet gehaald: 
o MR neemt haar besluit op basis van afweging voor- en 

tegenargumenten

Het proces – Aandachtspunten MR
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Vertrekpunt
✓ In het schooljaar 2015-2016 intentie uitgesproken door alle SO 

en SBO scholen in de regio

Partijen informeren over intentie
✓ Voornemen besproken in schoolteam en MR
✓ Eerste aankondiging (nieuwsbrief december 2016) met hierin 

verzoek om feedback via email 5gelijkedagen@mozarthof.nl

Start onderzoeksfase (met o.a.)
✓ Leerlingvervoer van Hilversum, Weesp en De Ronde 

Venen benaderd
✓ Contact met Zandkasteel-pgb en Zorg in Beweging
✓ Beantwoording vragen ouders en personeel

Informeren
✓ Personeelsbijeenkomst 5-gelijke-dagen model 9 februari 2017
✓ Informatieavond 5-gelijke-dagen model t.b.v. ouders/verzorgers

Het proces – Wat is doorlopen?
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• 15 minuten pauze

Pauze
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• Is de invoering van het 5-gelijke-dagen model al een 
vaststaand besluit?

• Wat als de Mozarthof , Klimop en andere Elan-scholen 
verschillende schooltijden hanteren. Wat gaat de 
gemeente dan met het vervoer doen? 

• Waarom is een week met dagen die iets korter zijn 
rustgevender en waarom geeft dit meer structuur?

• Is de aanpassing even belangrijk voor het VSO als voor 
het SO?

• Zijn alle naschoolse activiteiten in te passen na 14.30 
uur?

Ingediende vragen
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• Stelt u gerust uw vraag!
• Alle vragen zullen door ons worden geregistreerd

Vragenronde
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Hoe nu verder - Ouderraadpleging

Bij het veranderen van schooltijden wordt via een peiling de 
mening van de ouders gevraagd. Dit is de ouderraadpleging.

Hoe werkt het?
• Vanavond en in de komende nieuwsbrief wordt uitleg 

gegeven over de betekenis en de consequenties van de 
nieuwe schooltijden

• Tevens wordt met deze komende nieuwsbrief een formulier 
meegestuurd om uw mening te peilen
o Er dient een keuze gemaakt uit aangeboden opties
o Er is ook ruimte voor een onderbouwing

• ieder gezin heeft 1 stem
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Hoe nu verder - Definitief besluit…

• Alle gegevens uit de meningspeiling, alle vragen en 
opmerkingen worden door de MR verzameld en 
doorgenomen.

• Na bestudering van het materiaal komen de leden van de MR 
tot een weloverwogen keuze, die tot stand komt d.m.v. 
stemming. 

• Het besluit van de MR wordt meegedeeld aan de directie.
• Definitief besluit directie Mozarthof
• Ouders en personeel worden geïnformeerd over uitkomst.
• De scholen die samen gebruik maken van dezelfde 

voorzieningen, gaan in overleg hierover om tot een goede 
afstemming te komen.

• Indien nodig worden aanpassingen gedaan aan invoering van 
het nieuwe model.

• Belangrijk: het welbevinden van de kinderen staat te allen 
tijde voorop. 18



Hoe nu verder – Alles op een rijtje

 Brief naar ouders met alle informatie over 5-gelijke-dagen 
model zoals vanavond besproken en formulier voor 
meningspeiling (7 maart 2017)

 Laatste dag indienen brief meningspeiling (14 maart 2017)
 Meningspeiling bij personeel Mozarthof (begin maart 2017)
 MR neemt alle verkregen gegevens door (20 maart 2017)
 Onafhankelijke besluitvorming MR (21 maart 2017)

Daarna:
 Overleg MR met Directie
 Formele besluitvorming binnen Directie/MT
 Communicatie naar alle betrokkenen over de besluitvorming 

(eind maart/begin april)
 Invoering nieuwe schooltijden (indien positieve 

besluitvorming MR en Directie) in komende schooljaar 
(2017-2018) 19



Einde 

Wij danken u voor uw aandacht!

Vragen en opmerkingen kunnen nog tot 
14 maart gestuurd worden naar mailadres 
5gelijkedagen@mozarthof.nl
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