
Vragen Informatieve bijeenkomst 5-gelijke-dagenmodel   28 februari 2017 
 
Op de informatieve bijeenkomst van 28 februari jl. is door Trix Stöve (directie) en Stijn 
Eijkman (voorzitter MR) uitleg gegeven over het 5-gelijke-dagen model en de wens van de 
Mozarthof om hiertoe over te gaan. De begeleidende PowerPointpresentatie van die avond 
wordt meegestuurd als bijlage bij deze mail. In de presentatie is informatie te vinden over de 
wens van de school, argumenten voor of tegen het nieuwe model, de rol van school, ouders 
en MR en het proces dat doorlopen wordt. De vragen en opmerkingen die op de avond ter 
sprake zijn gekomen, zijn hieronder samengevoegd tot een aantal thema’s. De antwoorden 
zijn aanvullend op de inhoud van de presentatie. 
 
Aanleiding nieuwe schooltijden 
Vragen: 

• Wat is de aanleiding tot het aanpassen van de schooltijden? Komt het voort uit een 
zorgvraag vanuit de school of komt de aanleiding van buitenaf en wordt aangehaakt 
bij andere scholen die nieuwe schooltijden willen toepassen? 

• Het welbevinden van de kinderen staat voorop, daar is iedereen het over eens. Maar 
is er ook feitelijke onderbouwing aanwezig waaruit blijkt dat overgang naar het 5-
gelijke-dagen model een verbetering zal zijn op de huidige situatie?  

• Wat is de indruk die de leerkrachten van de kinderen hebben? 

• Hoe denkt het personeel over  het 5-gelijke-dagen model?  

• Zijn er vanuit ouders opmerkingen gekomen dat hun kind moe thuiskomt? 

• Is de overgang van het huidige rooster naar het 5-gelijke-dagen model net zo 
belangrijk voor het VSO als voor het SO? 

• In de huidige situatie is toch ook structuur aanwezig? Is meer structuur echt 
gewenst? 

• Wat is het effect van de vrije woensdagmiddag, de ‘breek-in-de-week’? Geeft dat 
niet al genoeg rust voor de kinderen? 

 
Uitleg:  
De aanleiding tot het wijzigen van de schooltijden is het welbevinden van de leerlingen. 
Reeds langere tijd merken de leerkrachten dat de meeste leerlingen vooral in de ochtend 
leerbaar zijn en dat dit in de middag steeds minder wordt. Bij het SO is dit duidelijk zichtbaar 
en bij het VSO minder, maar bij het VSO is wel sprake van energieverlies aan het einde van 
de week. Dit betekent dat de effectieve leertijd, maar ook het welbevinden van de kinderen 
niet de hele week optimaal is. Verschillende ouders gaven aan dat hun kind inderdaad moe 
is aan het einde van de dag of de week. 
Het leerkrachtenteam is steeds op zoek naar mogelijkheden om deze situatie te verbeteren 
en ziet een mogelijkheid hiertoe in het 5-gelijke-dagen model. Toen bleek dat andere 
scholen (speciaal onderwijs) in de regio over willen stappen op het nieuwe model, heeft de 
school zich hierbij aangesloten. Feitelijke onderbouwing van de positieve werking van het 5-
gelijke-dagen model is nauwelijks te vinden, maar zowel in de regio als landelijk wordt 
positief naar dit model gekeken en er zijn veel scholen in het regulier en speciaal onderwijs 
die de stap wagen. 
Het leerkrachtenteam is hoopvol over de aanpassing van de schooltijden en de positieve 
invloed daarvan op de leerlingen. Zij merken dat de huidige ‘breek in de week’, de vrije 
woensdagmiddag, niet het gewenste effect heeft en verwachten dit wel van de nieuwe 
weekindeling, waarin  de dagen korter zijn en waarin nog meer structuur voor de kinderen 
is. 
 
 



Andere varianten voor nieuwe schooltijden 
Vragen: 

• Wanneer de begintijd van school 8.45 uur blijft en enkel de eindtijd verandert, 
betekent dit minder aanpassingen voor de ouders. Tevens hoeven de kinderen die 
van het leerlingvervoer gebruik maken, niet nog vroeger in de bus. Is dat een 
mogelijkheid? 

• Met het nieuw voorgestelde rooster zullen kinderen die na school naar de BSO gaan 
een langere dag krijgen, omdat deze eerder begint. Is dat wel wenselijk? 

• Zijn er misschien nog andere oplossingen mogelijk om te zorgen dat kinderen 
minder moe worden? 

 
Uitleg: 
Veel ouders op de informatieavond maakten zich zorgen over de begintijd van de dag in het 
voorgestelde nieuwe rooster: 8.30 uur. Dit is een kwartier eerder dan in het huidige rooster.  
Voorgesteld werd om de begintijd van de schooldag gelijk te houden op 8.45 uur en de 
eindtijd te verschuiven naar 14.45 uur. Dit is een zeker een mogelijkheid en wordt 
meegenomen als derde keuzemogelijkheid in de meningspeiling. Op deze manier wordt 
voorkomen dat de kinderen een langere dag hebben en is hun energie toch beter over de 
(kortere) schooldag te verdelen.  
Binnen het schoolteam wordt reeds langere tijd nagedacht over het verminderen van de 
vermoeidheid van de kinderen. Verschillende oplossingen en roostermodellen zijn reeds de 
revue gepasseerd, maar dit model is het meest haalbaar en gewenst. 
 
Het proces  
Vragen: 

• Wat is de rol van de ouders in dit proces en op welk punt in het proces staan we nu? 

• Wat is de rol van de Medezeggenschapsraad en in hoeverre heeft de MR haar 
mening/advies reeds gevormd? Op welk punt in het proces staat de MR nu? 

• Mag een gezin dat 2 kinderen op school heeft, ook 2x stemmen? 

• Het kan zijn dat in sommige gezinnen de financiële situatie onder druk komt te staan 
door de voorgenomen aanpassing van de schooltijden. Dit heeft te maken met  
eventuele extra inkoop van opvang. Hoe gaat de MR hiermee om? 

• Hoe gaat de MR haar beslissing nemen als de meningspeiling slechts een klein 
verschil in voor en tegen vertoont? 

• Hoe worden de stemmen van de meningspeiling geteld als er 3 of meer 
keuzemogelijkheden zijn?  

Uitleg: 
De rol van de school, de ouders en de MR staat vermeld in de bijgevoegde presentatie op 
slide 5, 11, 12, 17 en 18.  
De MR heeft zich nog geen mening gevormd en is in afwachting van de meningspeiling. Naar 
aanleiding van de uitkomsten, zowel de percentages voor en tegen het 5-gelijke-dagen 
model, als de bijgevoegde opmerkingen en argumenten, zal de MR zich een totaalbeeld 
vormen en per lid een stem uitbrengen. 
Zwaarwegende argumenten kunnen de meningspeiling beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan 
is de financiële consequenties die de wijziging van schooltijden voor gezinnen kan hebben. 
Als er slechts een klein verschil in de percentages zit, tellen deze argumenten des te 
zwaarder. 
In de meningspeiling kunnen de ouders kiezen of ze voor of tegen de nieuwe schooltijden 
zijn, of blanco stemmen. Wie voor de nieuwe schooltijden stemt, kan kiezen tussen twee 
varianten qua tijden.   



Elk gezin krijgt 1 stem, ook als binnen het gezin 2 of meer kinderen naar de Mozarthof gaan. 
 
Stage 
Vraag: 

• Hoe gaat de school om met de stages in het nieuwe rooster? 
 
Uitleg: 
Binnen de school worden verschillende typen stages aangeboden. De stages vinden plaats 
tijdens schooluren. Deze worden afgestemd op het nieuwe rooster en dat betekent dat de 
stagedagen korter worden. De leerlingen worden met het leerlingvervoer teruggebracht 
naar de Mozarthof voor het einde van de schooldag. 
Een langere stagedag is mogelijk wanneer de stageair een indicatie (WLZ) met vervoer heeft.  
De instelling waar de stage plaatsvindt, kan dan het vervoer van de leerling verzorgen. Door 
deze regeling hoeft er binnen de stage niets te veranderen. 
Tijdens de informatieavond is aangegeven dat, mits de nieuwe schooltijden doorgang 
vinden, verder gekeken zal worden naar een optimalisering van de stagetijden. 
 
Leerlingvervoer 
Vragen: 

• Wordt het leerlingvervoer aangepast op de nieuwe schooltijden? En hoe gaat dit in 
zijn werk?  

• Hoe verhouden de scholen die gezamenlijk gebruik maken van de busjes zich tot 
elkaar? 

 
Uitleg: 
Het leerlingvervoer wordt georganiseerd door de gemeente. Er is contact opgenomen met 
de gemeente, en deze heeft aangegeven in overleg te willen gaan wanneer de plannen 
concreet worden. Dit betekent dat in dit stadium nog niet duidelijk is hoe het vervoer in de 
nieuwe situatie uitgewerkt zal worden. Wel kan gezegd worden dat het vervoer goed aan 
dient te sluiten op de nieuwe schooltijden en dat kinderen niet langer dan noodzakelijk in de 
bus moeten zitten. Er zal tevens overleg gepleegd worden met de andere scholen die 
gebruik maken van het leerlingvervoer. 
 
Zandkasteel-pgb en Zorg In Beweging 
Vragen: 

• Hoe zullen het Zandkasteel en Zorg in Beweging reageren op het nieuwe rooster? 

• Wat is zwaarder voor een kind, school of naschoolse opvang? Wat kan het 
Zandkasteel hierover zeggen? 

• Kunnen het Zandkasteel en Zorg in Beweging naast het dagdeeltarief ook een 
uurtarief in de middag aanbieden? 

 
Uitleg: 
Zowel het Zandkasteel als Zorg in Beweging geeft aan goed in te kunnen spelen op het 5-
gelijke-dagen model. Voor Zorg in Beweging geldt zelfs dat ze de huidige activiteiten van de 
woensdagmiddag beter kunnen verdelen over de hele week en op die manier de druk beter 
kunnen spreiden. Het Zandkasteel zal geen grote activiteiten meer kunnen doen op 
woensdagmiddag. 
De opvang bij het Zandkasteel zal zich altijd afstemmen op de energie- of rustbehoefte van 
het kind. Het is niet de bedoeling dat BSO zwaarder is voor een kind dan school, het is 
bedoeld als ontspanning. Voor de activiteiten van Zorg in Beweging geldt dat het altijd gaat 



om beweging, waar natuurlijk enige energie voor nodig is. Ouders kunnen zelf inschatten of 
hun kind dat prettig vindt. 
Zowel het Zandkasteel als Zorg in Beweging rekent in dagdelen voor opvang na school. Het is 
niet haalbaar om ook een uurtarief en kortere opvang aan te bieden, in verband met inzet 
van mensen en het vergeven van opvangplaatsen. 
 
Overige opmerkingen: 

• De woensdagmiddag geeft nu de ruimte om langer te sporten en activiteiten te 
ondernemen. Dat kan in het nieuwe model niet meer. 

• Kinderen die nu op woensdag met het busje naar huis gaan, eten vrij laat hun 
middageten. Dat probleem wordt in de nieuwe situatie opgelost. 

• Voor het ene kind is de vrije woensdagmiddag fijn, voor de ander niet, dat verschilt. 

• Hoewel het welzijn van het kind voorop staat kunnen we daar bij de keuze voor het 
5-gelijke-dagen model slechts naar gissen, omdat er geen richtinggevend onderzoek 
voorhanden is. Dat betekent dat vervolgens de situatie van de ouders en de 
leerkrachten bepalend wordt. 

• WMO- de aanpassing van de schooltijden kan leiden tot veel aanvragen tot 
herindicatie van het PGB, in verband met de extra naschoolse opvangbehoefte. Dit 
zou tot drukte bij de gemeente kunnen leiden. 
 


