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Opening en vaststellen agenda
1.

Vijf gelijke dagen model - enquete

2.

Notulen

119 respondenten ( alle klassen min
kliniek en examenklassen) 64% voor,
10 % geen mening.
De opmerkingen in reactie naar de
ouders via de nieuwsbrief reageren.
Reacties komen op hetzelfde neer.
Individuele gevallen. Algemene deler
is de woensdagmiddag die wegvalt,
waardoor de sociale context wordt
beïnvloed.
Ouders die in het nieuwe systeem
problemen tegenkomen kunnen
individueel hier op terugkomen.
Vastgesteld. Kunnen op de site.
Suzanne: Fablab vanuit de ZB →
sprekers over 3d printen, digitale
vaardigheden, programmeren.

3.

4.

Reacties nav 5 gelijkedagen model

Paul: 119 respondenten, had niet
enorm veel meer verwacht. Sociale
aspect is een aandachtspunt.
Woensdag is een breekpunt.
De woensdagmiddag valt in het
regulier onderwijs ook weg. Opvang
die moet worden aangepast kan bij
ouders een probleem zijn. En ochtend
les. In het nieuwe systeem mist hij
dan meer uren.
Matthieu: schoolactiviteiten worden
lastiger te plannen binnen de
schooluren.
Suzanne: stage van haar zoon, dan
mist hij meer uren.
Leontien: Ouders ervaren nu al een
continurooster. Rijtje voordelen, van
de zes voordelen zijn er vijf geen
voordeel. Leontien kan het vanuit
haar ouderrol nog niet verklaren als
voordeel.
Matthieu: het is geen initiatief dat
vanuit ouders, personeel of directie is
geïnitieerd.
Proces rond het model is niet
duidelijk.
De bezwaren worden niet
weggenomen door de antwoorden.
Wat verandert er door het 5 gelijke
dagenmodel.
65 % voor, maar er is nog te weinig
informatie. Tonia is positief over het
model.

Nog geen duidelijkheid over de
uurverdeling.
5.

Citaat vanuit de nieuwsbrief van de
Tweern

“GTR…
Vorige week heeft u massaal uw
stem uitgebracht over de invoering
van het Gelijke Tijden Rooster. Er
zijn meer dan 100 briefjes in de bus
gedaan. Volgende week donderdag
7 april is er nog één keer een
ouderavond, die geheel in het teken
van het GTR staat. U bent hier
nogmaals van harte voor
uitgenodigd. Momenteel hebben we
nog niet veel aanmeldingen. Wilt u
toch graag komen, dan kunt u zich
opgeven
via administratie@detweern.nl. De
avond start om 19.30 uur.
Na deze avond zal de MR zo snel
mogelijk een advies formuleren en
zal er ook definitief worden besloten
of we dit rooster per volgend
schooljaar wel of niet in laten gaan.”

6.

Reistijden, uren, gelijke dagen kunnen
wel.
- Woensdagmiddag is nog een
breekpunt.
- Opvang
Hoe wordt het in de nieuwsbrief
gezet? Dit schrijft Matthieu.

7.

Wat komt waar uit voort?
Gaat het door, dan moet dit helder
naar ouders worden geformuleerd/
gecommuniceerd.
Voor het in de nieuwsbrief komt, dan
nog terugkoppeling naar de DR.
Oudergeleding heeft ondanks
gegronde bezwaren maar als
oudervertegenwoordiging ingestemd
met het vijfgelijke dagenmodel.

8.
Volgende DR vergadering
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