Uitslag van de enquête rond het wel of niet invoeren van een continurooster:
We hebben in korte tijd een enquête uitgezet over wel of geen continurooster. Tegelijk hebben we
aangegeven snel met een uitslag te willen komen. Daarna komt de besluitvorming en volgen
eventueel vervolgstappen.
In dit schrijven willen we u meenemen in de cijfermatige uitslag van de enquête.
Van de 106 in te leveren formulieren (1 per gezin) werden er in het totaal 56 ingeleverd.
50 formulieren werden niet ingeleverd.
Van de ingeleverde formulieren waren 51 voor het invoeren van het continurooster. Hierbij was
optie 3 de meest gekozen optie (42 van de 51 stemmen).
Er waren 5 wensen om het te houden zoals het was.
Procentueel zou dat betekenen dat:
51 voor continurooster 96%
5 tegen continurooster 4 %
We hadden aangegeven dat de niet ingeleverde formulieren gezien zouden worden als stem vóór het
handhaven van de huidige situatie (dus geen continurooster).
Dan komt de stemverhouding anders te liggen.
56 ingeleverde formulieren.
50 niet ingeleverde formulieren  dus 50 voorstemmers voor handhaving.
Er waren van de 56 ingeleverde formulieren ook 5 stemmers voor handhaving. Dus dan in het totaal:
51 stemmen voor continurooster
48,11%
55 stemmen tegen continurooster
51,89%
De ouders van wie het kind nu in groep 8 zit en die dus de school gaan verlaten en die geen jonger
broertje/ zusje hebben, halen we eerlijkheidshalve van de stemonthouders af (zij tellen dus niet
mee) Dat betreft 11 gezinnen. Daarmee zouden we de volgende stemverhouding krijgen:
51 stemmen voor continurooster
53,68%
44 stemmen tegen continurooster
46,32%
Zoals eerder gezegd hadden we aangegeven dat de niet ingeleverde formulieren zouden meetellen
als een stem voor optie 1. We hoopten daarmee dat er een 100 % teruggave van de formulieren zou
zijn.
Tegelijk hadden we aangegeven dat we streven naar een meerderheid van 60 % voor verandering
van schooltijden.
Als we vasthouden aan deze uitgangspunten, dan zouden de rode cijfers de uitslag weergeven en dus
net niet voldoende stemmen voor de verandering van schooltijden.
Omdat het zo dicht bij elkaar ligt, komt toch ook de twijfel of de niet ingeleverde formulieren gewoon
zijn vergeten of echt een stem voor optie 1 waren. Om daar meer zicht op te krijgen, hebben we 10
ouders gebeld die het formulier niet hebben ingeleverd met daarbij de vraag wat hun keuze zou zijn
geweest.
Deze steekproef leverde op dat 5 voor verandering waren en 5 tegen.
Conclusie zou kunnen zijn dat van de 39 niet ingeleverde formulieren mogelijk de helft ook voor
verandering is van de schooltijden.
Met die voorzichtige conclusie gaan we wel degelijk richting de vooraf gestelde norm van 60 %.

We doen nu nog geen definitieve uitspraak over wel of niet een continurooster. Ik leg deze uitslag
met alle mogelijke scenario’s voor aan het team en de m.r. ter advisering.
Uiteindelijk gaat de m.r. over verandering van schooltijden; ouder- en personeelsgeleding hebben
daarin instemmingsrecht.
Dat zal snel na de grote vakantie (in de vergadering van 13 september) gebeuren.
We stellen uw geduld nog even op proef. Eventuele omzetting naar een continurooster kan zeker
niet voor de kerstvakantie gerealiseerd worden.
We pakken de uitwerking van de enquête integer op en ik ga er echter vanuit dat we vanuit de
ouders dat vertrouwen ook hebben.
Indien u vragen heeft over de gang van zaken rond de enquête, maar ook over andere dingen die de
school betreffen, loop dan vooral even bij ons binnen.

