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Medezeggenschapsraad CNS Balkbrug 
De Omloop 2     7707 DZ Balkbrug 
 

 

 

 

Datum : 2 juni 2021 
Plaats : Digitaal (via Teams) 19:30 uur 
Aanwezig: Henk Redder (ouder), Mirjam Kuijer (personeel), 
                   Rudolf Veijer (ouder), Mirjam Brink (directeur) 
Afwezig : Ditta Gerrits (personeel) 
 
 
Opening (1) 
Rudolf opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Deze vergadering is extra 
ingepland om het bespreken en de besluitvorming over het wel of niet instellen van een 
continurooster. Ditta is met kennisgeving afwezig, Mirjam Kuijer zal haar punten inbrengen in deze 
vergadering.  
 
Continurooster/schooltijden (2) 
Het proces om te onderzoeken of een continurooster wenselijk en haalbaar is werd begeleid door de 
organisatie Andereschooltijdenl.nl in de persoon van Sanne Smeenk.  Voor het proces is een tijdelijke 
werkgroep ingesteld. In de werkgroep zitten 1 leraar, de directeur, 2 mr leden (ouder en personeel), 
1 ouder van de overblijfcommissie en 1 ouder van de klantbordgroep. De werkgroep is drie maal bij 
elkaar geweest: 24 maart 2021; 20 april 2021 en 1 juni 2021. In de eerste bijeenkomst is uitleg geven 
over een continue rooster en de (on)mogelijkheden alsmede het proces. In de tweede bijeenkomst is 
een keus gemaakt welke vormen van continurooster aan de ouders en het team wordt voorgelegd en 
wat de besliscriteria zijn bij een te houden enquête/raadpleging.  Na deze bijeenkomst is een 
uitlegfilmpje naar ouders gestuurd, een uitleg in het team geweest en daarna is de 
enquête/raadpleging rondgestuurd. In de laatste bijeenkomst is de uitslag van de 
enquête/raadpleging besproken en zijn conclusies getrokken. De enquête/raadpleging had een 
respons van 91 % van de ouders en 75 % van het team. Voorkeur van de ouders was 60 % voor een 
continurooster i.p.v. d huidige schooltijden, voor het team was dit 83 %. Vervolgens was 81 % van de 
ouders en 100 % van het team voor een vier gelijke dagen model (waarbij de woensdagmiddag dus 
nog vrij is). De uitslag is duidelijk en gaf een duidelijke voorkeur. Daarom heeft de werkgroep 
voorgesteld om het continurooster met vier gelijke dagen voor te leggen aan directie en mr om hier 
een besluit over te nemen.  
 
Voor de mr is de uitslag van de raadpleging duidelijk. Er is voldoende draagvlak onder ouders en het 
team om over te gaan op een continurooster per komende schooljaar. Hierbij zal dus een vier gelijke 
dagen model gaan gelden (woensdagmiddag vrij). Om te zorgen dat alle kinderen over de 8 
schooljaren (door overgang van rooster) voldoende lesuren maken zullen het eerste schooljaar de 
eindtijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 14:30 uur zijn. Daarna zullen eindtijden op 
deze dagen 14:15 uur zijn.  



 
Ook zal goed gekeken worden of personeelsleden door de gewijzigde lestijden binnen CAO afspraken 
blijven. De directie zal dit zo nodig met de individuele personeelsleden bespreken.  
 
Ouders zal worden gewezen op het punt dat kleuters onder de 5 jaar (nog niet leerplichtig) in overleg 
met de leerkracht de vrijdagmiddag zonder problemen thuis mogen blijven mocht het voor deze 
kinderen te zwaar c.q. vermoeiend zijn. Ten opzichte van het huidige rooster gaan met name de 
kleuters nu meer uren naar school.  
 
De mr besluit unaniem om per komend schooljaar over te gaan op het continurooster. 
 
De directeur zal uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 ouders op de hoogte stellen middels een uitgebreide 
brief.  
 
Rondvraag aan directie (3) 
Geen vragen.  
 
MR intern (4) 
Geen punten. 
 
Sluiting (5) 
Rudolf sluit de vergadering.  
 

Besluitenlijst Besluit 

  

Continurooster vier gelijke dagen ingaande nieuwe schooljaar. Goedgekeurd 

  

  

 

 

Actielijst Wie Gereed 

   

Ouders brief sturen inzake continurooster.  Mirjam Brink 04-06-2021 

   

   

   
 


