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Beste ouders, verzorgers,

Omdat we u graag op de hoogte willen houden van het proces rondom het
lestijdenmodel, sturen wij u opnieuw een update.
Afgelopen weken hebben in het teken gestaan van informeren, overdenken, delen en
uitwerken. Er is heel veel voorbij gekomen en er is door heel veel mensen actief
meegedacht.
Er is goed gebruik gemaakt van de mailbox waar veel vragen, opmerkingen, ideeën en
tips binnen zijn gekomen. Het was een hele klus om te antwoorden, te groeperen en vlot
op eea. in te spelen. We zijn zeer tevreden over het aantal ouders dat ons benaderd
heeft en zijn heel blij met alle feedback.
Tijdens de informatie avond van 28 maart waren 49 ouders aanwezig, bij de informatie
avond van 9 april waren 55 ouders aanwezig. Naast het toelichten van de informatie,
hebben we de avond benut om in groepjes in gesprek te gaan.
Op de inspraakochtenden van 26-3, 4-4 en 6-4 waren steeds 4 tot 10 ouders per locatie
aanwezig. Ook deze gesprekken waren waardevol.
We hebben gemerkt dat het heel prettig was om met u in gesprek te gaan en eea.
mondeling te kunnen toelichten. Ook in de toekomst willen we kijken of we vaker op zo’n
manier kunnen uitwisselen.
We hebben de vragen die we de afgelopen tijd gekregen hebben inclusief antwoord voor
u gebundeld in de bijlage.
Daarnaast hebben we de informatie over de verschillende modellen ook in een schema
gezet, wat eea. wellicht nog verduidelijkt.

We hopen dat u allen het gevoel heeft, voldoende geïnformeerd te zijn over de
verschillende keuzes en modellen. Zo niet, dan roepen we u alsnog op om dit kenbaar te
maken via info@twaalfruiter.nl
Onze volgende stap – na deze week – is dat de MR u uitnodigt om de enquête in te
vullen. U hoort hier spoedig meer van ons over.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep lestijden
Het MT van De Twaalfruiter

