
 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de uitkomst van de ouderpeiling, teampeiling en het MR besluit 

over het lesrooster vanaf de kerstvakantie. 

 

Zoals u weet hebben we in de afgelopen weken een ouderpeiling gehouden over het lesrooster. In dezelfde 

periode hebben we ook een teampeiling gehouden. Afgelopen maandag heeft onze MR de resultaten van beide 

peilingen bekeken en meegewogen in hun uiteindelijke besluit over het definitieve lesrooster vanaf de 

kerstvakantie. 

 

Op de ouderpeiling hebben wij een enorm hoge respons gekregen van 87%. We zijn heel blij met deze hoge 

respons, omdat wij zo een goed beeld krijgen van hoe er door de ouders over dit onderwerp wordt gedacht.  

91% van de ouders heeft aangegeven dat zij een voorkeur hebben voor het continurooster, 7% heeft een 

voorkeur voor het klassieke rooster en 2% heeft geen voorkeur. 

De teampeiling had een respons van 100%. 94% van de leerkrachten is voor het continurooster en 6% voor het 

klassieke lesrooster. 

 

Verder heeft 3% van de ouders bij de opmerkingen aangegeven dat het continurooster vermoeiender is voor 

hun kind en 5% van de ouders zegt dat het continurooster juist meer rust geeft. 6% van de ouders heeft 

aangegeven extra aandacht te willen voor voldoende tijd voor het opeten van de lunch. 

Daarnaast gaf 2% van de ouders aan dat het continurooster voor hun werktijden gunstig is. Ook 2% van de 

ouders gaf aan dat het klassieke rooster voor hun werktijden gunstig is.  

Ongeveer 1 op de 4 ouders heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij hun keuze een opmerking in te 

vullen. 

 

Al deze informatie is door de personeels- en oudergeleding van de MR zorgvuldig besproken en unaniem is er 

gestemd voor het definitief invoeren van het continurooster vanaf de kerstvakantie. Aangezien we tot de 

kerstvakantie al een tijdelijk continurooster hadden, blijven de schooltijden die we vanaf de start van het 

schooljaar hadden dus ongewijzigd. 

De MR heeft het team geadviseerd om een passende oplossing te zoeken voor de vraag van een aantal ouders 

om te zorgen voor voldoende tijd voor de kinderen om hun lunch op te eten. 

 

Ouders die in het verleden gebruik hebben gemaakt van de TSO zullen door de penningmeester van de TSO 

worden benaderd over openstaande rekeningen dan wel tegoeden, zij hoeven daarvoor geen mail te sturen 

naar de penningmeester. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, 

dan kunt u die mailen naar schrijverke@primovpr.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Linda de Wit 


