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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Allereerst wil de MR – Oudergeleding jullie hartelijk danken voor het uitbrengen van uw stem. Bijna 75%
van de ouder(s)/ verzorger(s) heeft hun stem uitgebracht. Door deze hoge opkomst heeft de MR een
weloverwogen keuze kunnen maken. De MR heeft de uitkomst van de ouderraadpleging tijdens het MRoverleg van 29 januari 2020 besproken. De MR (oudergeleding en personeelsgeleding) hebben unaniem
ingestemd met het voorstel van de schoolleiding om over te gaan op een continurooster.
1. Uitkomst ouderraadpleging
Ongeveer 56% gaf aan voorstander te zijn van een continurooster, 34% was tegen een continurooster en
10% had geen mening. In tabel 1.1 kunt u de stemverdeling terugvinden. In totaal waren er 314
stembiljetten uitgedeeld. 234 stemmen zijn er uiteindelijk uitgebracht. 80 stemmen tegen het
continurooster, 130 stemmen voor het continurooster en 24 stemmen hadden geen mening.
Max stemmen
Totaal
% Nee
% Ja
% Geen mening
Tabel. 1.1

314
234
80
130
24

74,5%
34,2 %
55,6%
10,3%

Onderaan dit document vindt u de verdere verdeling van de stemmen en de verdeling per klas.
Tijdens ons overleg van 29 januari 2020 heeft de voltallige MR de ingekomen stukken en vragen van
aanwezige ouders besproken. De MR-oudergeleding heeft nog specifiek vragen gesteld t.a.v. werkdruk,
pauzes (kinderen en leerkracht) en hoe alle leerkrachten erin staan. Graag verwijzen we u naar de notulen
voor alle details. Deze worden uiterlijk twee weken na de vergadering geaccordeerd en op de website van
de Hagenpoort geplaatst.
De schoolleiding zal u binnenkort verder informeren over het verloop richting het continurooster.
Mocht u nog vragen hebben omtrent de ouderraadpleging en de uitkomst hiervan dan kunt u contact op
nemen met de MR of mailen naar info@rverhoek.nl
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