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Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Twaalfruiter
Vleuten, 27-3-2018

Geachte ouders/verzorgers,

We hebben u vorige week via een brief geïnformeerd over de mogelijke aanpassing van
ons lestijdenmodel.
Naar aanleiding van deze brief hebben we van een aantal ouders het verzoek gekregen
om een tweede informatie-avond te plannen, evenals een tweede inspraakmoment.
Terecht merkt een aantal van u op dat het kortdag was om bij de geplande info-avond
van 28 maart of het inspraakmoment van afgelopen maandag 26 maart aanwezig te zijn.
We vinden het van belang dat u voldoende informatie heeft voordat u uw voorkeur
uitspreekt voor bepaalde lestijden, daarom zullen we een tweede informatie-avond
organiseren. Naast deze informatie-avond plannen we ook nog twee extra
inspraakmomenten.
We vinden het belangrijk om vaart te houden in het proces, maar we realiseren ons dat
we nu te voortvarend hebben gehandeld. We zullen het tijdspad verlengen zodat
iedereen voldoende gelegenheid heeft om vragen te stellen, informatie op te halen en
mee te denken. Pas daarna zullen we de enquête uitzetten waarin u uw definitieve
voorkeur kunt aangeven. Dit moment laten we afhangen van uw feedback. Als we het
idee hebben dat iedereen zich voldoende geïnformeerd voelt en heeft kunnen
meedenken, zullen we u berichten dat de enquête wordt uitgezet.
Alle data op een rij:
-Woensdag 28 maart 19.00-20.00 uur: informatie-avond op locatie Tuinlanden.
-Woensdag 4 april inspraak ochtend op locatie De Tuinlanden en De Boomgaarden:
Van 8:15-9:15 uur in de teamruimte van locatie De Tuinlanden.
Van 8:30-9:30 uur in de teamruimte van locatie De Boomgaarden.
-Vrijdag 6 april inspraak ochtend op locatie De Tuinlanden en De Boomgaarden:
Van 8:15-9:15 uur in de teamruimte van locatie De Tuinlanden.
Van 8:30-9:30 uur in de teamruimte van locatie De Boomgaarden.
-Maandag 9 april van 19:30-20:30 uur: informatie-avond op locatie Tuinlanden.
U kunt zich voor deze informatie-avonden en de inspraakochtenden aanmelden via
info@twaalfruiter.nl
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Veel gestelde vragen
De afgelopen dagen hebben velen van u vragen, opmerkingen en tips naar ons gemaild
mbt. de gepresenteerde lestijdenmodellen.
Wij zullen er voor zorgen dat er een brief komt met daarin de veel gestelde vragen
voorzien van een reactie. Op die manier hopen we u nog beter en vollediger te
informeren.
Wij bedanken de ouders die de moeite hebben genomen om te mailen met feedback op
proces en inhoud. We nemen dit serieus, waarderen dit en proberen vlot te bepalen hoe
we eea. mee kunnen nemen.
Heeft u opmerkingen, aandachtspunten, knelpunten, vraagstukken enz. dan willen we u
–als u dat nog niet gedaan heeft - vragen om deze alsnog te mailen naar
info@twaalfruiter.nl. Dit is belangrijke input voor ons om vast te stellen waar we moeten
bijstellen in het proces en in de inhoud.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep ‘lestijden’
Het MT van De Twaalfruiter

2

