
 

 

 

 

  

Extra nieuwsbrief maart 2022 
 

Hierbij sturen we een gezamenlijke nieuwsbrief van MR en school over de schooltijden in 

het nieuwe schooljaar. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de 

ouderraadpleging en het besluit van de directeur over de mogelijke overgang naar het 

5-gelijkedagenmodel. 

 

Vanuit de MR 

Allereerst willen wij iedereen bedanken die zijn of haar stem heeft uitgebracht over de 

nieuwe schooltijden. Deze ouderraadpleging was voor ons doorslaggevend voor onze 

stem in de MR-vergadering van afgelopen woensdag (16 februari jl.). 

Graag delen wij de uitkomst van deze ouderraadpleging met u: 

• 178 ouders hebben totaal gestemd 

• 62% (111) van alle ouders heeft aangegeven akkoord te gaan met de invoering 

van een 5-gelijkedagenmodel 

• 25% (45) van alle ouders heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de 

invoering van een 5-gelijkedagenmodel 

• 12% (22) van alle ouders heeft aangegeven geen voorkeur te hebben voor 

wel/geen 5-gelijkedagenmodel 

Van tevoren hadden we in de MR afgesproken dat we de uitkomst met de meerderheid 

van stemmen leidend zouden laten zijn in onze stem. Die meerderheid wordt gehaald 

door het akkoord op de invoering van het 5-gelijkedagenmodel. We hebben daarom 

ingestemd met de invoering van het 5-gelijkedagenmodel op KBS de Martinus. 

 

Vanuit de directie 

Op basis van de instemming van de MR heb ik als schooldirecteur het besluit genomen 

om de schooltijden per 1 augustus 2022 te wijzigen. Dit betekent concreet dat in het 

nieuwe schooljaar alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 elke dag van half 9 tot 2 uur 

naar school gaan. 

Omdat alle leerlingen op dezelfde dagen en zelfde uren naar school gaan biedt het meer 

duidelijkheid, regelmaat en ritme voor onze leerlingen, ouders en school. Ook is het voor 

school van belang dat er in het kader van gelijke kansen, meer onderwijstijd 

beschikbaar komt voor jonge kinderen. 

 



 

Andere SKOLO-scholen 

We zijn verheugd dat ook de andere SKOLO-scholen met ingang van het nieuwe 

schooljaar overgaan naar het 5-gelijke-dagenmodel. De directeur-bestuurder zal de 

kinderopvangorganisaties in Losser en Overdinkel en de gemeente over deze wijziging 

informeren. 

 

Vakantierooster 

Nu de schooltijden bekend zijn, kunnen wij het vakantierooster 2022-2023 aan de GMR 

voorleggen. Zodra dit bekend is, zullen wij u informeren. De basis van het 

vakantierooster is het landelijke vakantierooster Regio Noord. 

 

Tot slot 

Wij hopen u/jullie hiermee tot zover voldoende geïnformeerd te hebben. Zijn er vragen 

dan horen wij deze graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Maaike Welpelo, voorzitter van MR 

Léon Poorthuis, directeur KBS De Martinus 

 

 


