Uitgeest, ….januari 2017

Beste ouders,
Zoals u weet zijn we aan het nadenken over onze schooltijden. We krijgen steeds vaker de vraag of we mogelijk over
kunnen stappen naar een ander rooster. Voordat we dit besluit nemen, willen we daar eerst goed over nadenken en
het bespreken met elkaar.
De werkgroep schooltijden heeft om die reden onderstaande enquête gemaakt. Met deze enquête willen we meer
informatie krijgen over uw mening over de huidige schooltijden, over de redenen die voor u van belang zijn voor het
eventueel wijzigen van de schooltijden en waarom u voor De Wissel heeft gekozen.
Wij willen u vragen om de enquête op de achterzijde van deze brief in te vullen en vervolgens in te leveren bij de
leerkracht van uw kind. Bij alle vragen (behalve bij de laatste vraag) geldt dat u meerdere antwoorden aan mag
kruisen.

Naam ouder: ………………………………………………………………………………………….
Jongste kind in groep …………………
In de eerste vragenlijst heb ik aangegeven wel / niet geïnteresseerd te zijn in andere schooltijden.
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Wat is de reden dat u voor De Wissel heeft gekozen?
o Het daltononderwijs spreekt me erg aan
o De school is dichtbij
o Bekenden van ons gaan ook naar deze school
o Ik heb goede verhalen over de school gehoord
o Ik vind de schooltijden prettig
o IK vind de kleinschaligheid en de sfeer prettig
o Overig (geef een reden aan)

Wij werken nu met een rooster volgens het ‘Hoorns model’. Wat zijn voor u de voordelen van dit rooster?
o Fijn dat de kinderen tussen de middag even naar huis kunnen
o De kinderen worden goed opgevangen bij de overblijf
o De kinderen zijn niet zo vroeg in de middag thuis
o Mijn werk is aangepast aan de schooltijden van de kinderen
o Er zijn voor mij geen voordelen aan dit rooster
o Overige (geef een reden aan)

Wat zijn voor u de nadelen van ons huidige rooster?
o Ik moet vaak heen en weer naar school
o Het zorgt voor een onrustige dagindeling
o Ik kan de tijden van mijn werk hier niet op aanpassen
o Er zijn voor mij geen nadelen aan dit rooster
o Overige (geef een reden aan)

Wat zou voor u een goede reden zijn om voor een ander rooster te kiezen?
o De wereld is veranderd, er hoeft niet meer warm gegeten te worden tussen de middag
o Pedagogisch, er komt meer rust in het schema van de kinderen
o Effectieve leertijd, de kinderen blijven geconcentreerder na een korte pauze
o Fijn dat de schooldag eerder afgelopen is
o Praktisch, ik kan dit goed regelen met oppas of werk
o Er zijn voor mij geen redenen om voor een ander rooster te kiezen
o Overige (geef een reden aan)

Zou u willen kiezen voor een ander rooster?
o Ja
o Nee

