
 

 
 
 
Assalaamoe alaikom 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vorige week zondag hebben wij u om uw mening gevraagd inzake het wijzigen van de schooltijden. 
Daarbij hebben wij in overleg met de MR twee opties samengesteld. Door de schooltijden te wijzigen 
willen wij voorkomen dat u mogelijk op eenzelfde tijdstip uw kind(eren) moeten ophalen en/of 
brengen. De opties hebben betrekking op de locaties Stedenwijk en Muziekwijk (nevenvestiging). 
 
Het volgende is aan u voorgelegd; 
 
Optie 1:  
Wijziging van schooltijden geldt alleen voor de nevenvestiging aan de Operetteweg 96.  
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 - 15.00uur  
Woensdag: 08.45 - 12.45 uur  
Vrijdag: 08.45 - 11.45 uur  
 
*Optie 1 houdt in dat er effectief 2,5 uur per week minder les wordt gegeven. De groepen 1 t/m 2 aan 
de Harderwijkoever 3 krijgen in dit geval maandelijks een dag vrij zodat het aantal lesuren gelijk 
wordt getrokken aan die van de nevenvestiging. De lestijden aan de Harderwijkoever zijn in deze 
optie ongemoeid en ongewijzigd.  
 
Optie 2:  
Wijziging van schooltijden voor zowel de vestiging aan de Harderwijkoever 3 als voor de 
nevenvestiging aan de Operetteweg 96.  
 
Locatie Stedenwijk aan de harderwijkoever 3:  
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 - 15.15uur  
Woensdag: 08.45 - 13.00 uur  
Vrijdag: 08.45 - 12.00 uur  
 
Locatie Muziekwijk aan de operetteweg 96:  
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 - 15.00uur  
Woensdag: 08.30 - 12.45 uur  
Vrijdag: 08.30 - 11.45 uur  
 
*Optie 2 houdt in dat er effectief 1 uur en 15 minuten minder les wordt gegeven op zowel de 
Harderwijkoever 3 als de nevenvestiging aan de Operetteweg 96. In dit geval wordt er nergens extra 
vrij gegeven omdat op beide vestigingen hetzelfde aantal lesuren wordt gegeven. 
  



 

 
Resultaat 
 
Het aantal respondenten viel enigszins tegen. Er zijn 80 stemmen geteld. Hiervan heeft 38% op optie 
1 gestemd en 62% op optie 2. Het moge duidelijk zijn dat een meerderheid heeft gekozen voor optie 
2. Na overleg met de MR, welke hierin instemmingsrecht heeft, is besloten om ook optie 2 over te 
nemen voor het wijzigen van de schooltijden. 
 

 
De nieuwe schooltijden vanaf schooljaar 2022/2023: 
 
Locatie Stedenwijk (Harderwijkoever 3) 
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 - 15.15uur  
Woensdag: 08.45 - 13.00 uur  
Vrijdag: 08.45 - 12.00 uur  
 
Locatie Muziekwijk (Operetteweg 96) 
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 - 15.00uur  
Woensdag: 08.30 - 12.45 uur  
Vrijdag: 08.30 - 11.45 uur  
 
Moge Allah het voor eenieder vergemakkelijken. Moge Allah u en uw kinderen, de MR, onze 
vrijwilligers en team Al Iman rijkelijk belonen voor alle inzet. Ameen. 
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nadir Kaddouri 
Basisschool Al Iman 
 


