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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 25 maart 2022 

 

Agenda  Komende week begint de week van de lentekriebels 

 

Inleiding 

MR stemt in met voorgenomen besluit 

Gisteren was de jaarvergadering van de OR en de MR. 

Daar hebben we onder andere afscheid genomen van 

Danielle van der Neut, Natasja van der Weijden en Hylke 

Homan als OR-leden. Ook via deze weg wil ik hen heel erg 

bedanken voor hun inzet voor de school. 

 

Voor het eerst sinds lange tijd hebben we weer op school 

kunnen vergaderen. Fijn om weer met elkaar aan tafel te 

kunnen zitten. 

 

Aansluitend was er een MR-vergadering waarin het 

voorgenomen besluit ten aanzien van de invoering van het 5-gelijkedagenmodel op de agenda stond. De MR 

heeft kunnen instemmen met het voorgenomen besluit. 

 

Groepen 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij 

Ook hebben we kunnen besluiten welke middag voor de groepen 1 t/m 4 de vrije middag gaat worden. Het is 

de vrijdagmiddag geworden. 

Uit de peiling onder ouders bleek geen duidelijke voorkeur. De uitkomst was 50/50.  Uit de peiling onder de 

leerkrachten bleken de meeste collega’s een voorkeur voor de vrijdagmiddag te hebben. Vandaar 

het  besluit daarvoor te kiezen. Daar kon de MR gisteren ook mee instemmen. 

 

De kogel is door de kerk. Na de zomervakantie zullen alle kinderen tussen de middag op school blijven. De 

schooldag begint voor alle kinderen om half 9 en eindigt om 14.00 uur. Alleen op de vrijdag eindigt de 

schooldag voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur. Wij gaan nu verder aan de slag met het verder 

concretiseren van het nieuwe rooster.  

 

René Veenstra 

 

 

Reactie MR op voorgenomen besluit 

Beste René, 

Namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad bericht ik je hierbij dat wij, na overleg, hebben 

besloten dat wij instemmen met het door jou voorgenomen besluit voor invoering van het 5-gelijke-dagen 

model.  

 

 

 

mailto:directie.rietkraag@wijdevenen.nl
http://www.kbsrietkraag.nl/
http://www.wijdevenen.nl/


 

Onze school maakt deel uit van Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn, 0172-726112 | www.wijdevenen.nl 

 

 

 

De uitkomsten van diverse peilingen en onderzoeken hebben uitgewezen dat er bij de ouders voldoende 

draagvlak is om de huidige schooltijden te wijzigen en over te gaan tot een vorm van een continurooster. 

De uitslag van het referendum onder de ouders laat zien dat er geen specifieke voorkeur is voor een 

continurooster dan wel het 5-gelijkedagenmodel. Onze instemming met het 5-gelijkedagenmodel is mede 

gebaseerd op het feit dat het team een unanieme voorkeur heeft voor dit model en dit model naar onze 

mening meer bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit laatste uit zich in minder wisselingen, dus rust, 

tijdens de lunch en overblijf en het feit dat er meer tijd ontstaat voor studiedagen waarin de leerkrachten 

kunnen werken aan school- en teamontwikkeling.  

 

Met vriendelijke groet mede namens de ouders in de MR, 

 

Ronald Kleijbeuker 

Voorzitter MR KBS De Rietkraag 

 

De Rietkraag helpt Oekraïne 

Deze week zijn we begonnen met onze ‘De Rietkraag help 

Oekraïne-actie’. En wat heeft iedereen al goed meegeholpen 

en statiegeldbonnen en flessen gespaard. Woensdag zijn de 

eerste lege flessen ingeleverd en hadden we al een hele 

mooie opbrengst van € 72,00! Maar we gaan natuurlijk nog 

even door met sparen, helpt u ons mee? 

Bij de kleuteringang en de hoofdingang staan brievenbusjes waar statiegeldbonnen in gestopt kunnen 

worden. Daar zijn wij heel erg blij mee. 

Wilt u een lege statiegeld-fles inleveren? Dat kan natuurlijk ook. Er staan ook containers voor het 

goede doel. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

 

 

Gitaarles op de Rietkraag 

Het was al lang een wens maar vanwege alle 

omstandigheden kwamen we er maar niet aan toe om dit 

vorm te geven. Maar sinds enkele weken wordt er bij ons 

op school ook gitaarles gegeven door Eric Schuster 

(student aan de HKU). In eerste instantie aan een aantal 

leerlingen van groep 8. Hoe we dit verder gaan uitbreiden 

moeten we nog even bekijken. 

 

 

 

Wijzigingen doorgeven 

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer?  

U kunt deze gegevens zelf aanpassen in het Ouderportaal. Heeft u geen inloggegevens 

ontvangen, stuurt u dan een email naar: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl  

  

 

 

 

http://www.wijdevenen.nl/
mailto:administratie.rietkraag@wijdevenen.nl


 

Onze school maakt deel uit van Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn, 0172-726112 | www.wijdevenen.nl 

 

 

 

  
 

 

http://www.wijdevenen.nl/

