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Aan de ouder(s) van de (aanstaande) leerlingen van Op Dreef  

Aardenburg, 21 maart 2022 

Betreft: Ouderraadpleging met betrekking tot schooltijden 2022-2023 

Beste ouder(s), 

In de nieuwsbrief van 18 februari jongstleden heeft u de uitgangspunten van ons bestuur kunnen lezen voor de schooltijden. 

Voor onze school betekent dit dat we de schooltijden moeten aanpassen. 

Het team van Op Dreef heeft hier uitgebreid over nagedacht en gesproken. Om u mee te nemen in onze denkwijze en de 

procedure, hebben wij twee informatieavonden georganiseerd op 7 en 15 maart. Tijdens deze informatieavonden werd er uitleg 

gegeven en konden er vragen worden gesteld. Door een aantal ouders is gevraagd om een verslag van deze informatieavond uit 

te reiken omdat ze niet aanwezig konden zijn. Deze hebben we toegevoegd als bijlage bij deze brief. 

We zijn nu op het punt gekomen dat we de mening van ouders willen peilen over de ideeën die wij hebben. Deze peiling is 

belangrijk voor ons, om zo een weloverwogen keuze te maken. Deze ouderraadpleging is geen stemming. Er zijn namelijk meer 

factoren van belang om een verantwoorde en toekomstbestendige keuze te maken.  

Elke ouder heeft één stem. Omdat enkel ouders mogen stemmen is deze vragenlijst niet anoniem. Uw persoonlijke gegevens 

zullen enkel gebruikt worden voor de raadpleging en worden niet openbaar gepubliceerd. De MR verzoekt alle ouders om te 

reageren op de ouderraadpleging, zodat de MR onderbouwd wel of geen instemming kan overwegen op dit belangrijke 

onderwerp. 

De ouderraadpleging loopt vanaf maandag 21 maart tot en met woensdag 30 maart 2022. Daarna zullen de uitslagen worden 

verwerkt. In de daaropvolgende week komt het team en de medezeggenschapsraad samen om tot een definitieve keuze te 

komen en een reparatieregeling te kiezen voor de overstap naar het nieuwe model. Vervolgens zullen wij u ook weer 

informeren. 

Mocht u niet aanwezig zijn geweest tijdens de informatieavond, adviseren wij u om eerst de samenvatting door te nemen 

alvorens u de ouderraadpleging invult. Pas dan kunt u een weloverwogen mening geven. De ouderraadpleging is digitaal te 

bereiken via onderstaande QR code. Met de camera van uw telefoon of tablet kunt u de QR code scannen en vervolgens op de 

link klikken die verschijnt. 

 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, kunt u terecht bij de directie van de school via opdreef@elevantio.nl of 

0117-491206. Vanzelfsprekend kunt u ook een afspraak maken voor nadere toelichting. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team en de medezeggenschapsraad, 

Wietse Lips 

directeur 
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