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Haakbergen 15 juni 2016 
  
Betreft: besluitvorming O4NT 
  
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 
  
Het afgelopen jaar zijn het team, het bestuur van VCO en de MR van onze school intensief bezig 
geweest met het O4NT concept. Zij hebben zich de vraag gesteld of dit concept aansluit bij de visie 
van de school en een antwoord is op toekomstbestendig onderwijs voor Op den Akker.  
 
Als ouders bent u via de website, nieuwsbrief en een aantal voorlichtingsmomenten geïnformeerd over 
de inhoud en het proces. Daarnaast is er op deze voorlichtingsmomenten ruimte geweest voor dialoog 
met de directie, het team en een vertegenwoordiger van O4NT. Inmiddels heeft u middels een 
ouderpeiling uw mening kunnen geven. 
 
Nadat het team en het bestuur in een eerder stadium al hun fiat hadden gegeven, was het afgelopen 
maandag de beurt aan de oudergeleding van de MR van onze school. De MR heeft hierin de taak om 
u als ouder te vertegenwoordigen. Om uw mening zo goed mogelijk in kaart te brengen heeft de MR 
een ouderpeiling uitgeschreven. 
 
Afgelopen maandag heeft de MR de uitkomsten van deze peiling besproken. Met een respons van 
boven de 90% is de oudergeleding van de MR van mening dat de uitslag als representatief gezien 
mag worden. We zijn zeer verheugd dat de betrokkenheid van de ouders groot is bij deze belangrijke 
stap voor de school. 
 
Na het kritisch en goed bespreken van de uitkomst van de ouderpeiling heeft de oudergeleding van de 
MR geconcludeerd, dat het draagvlak voor het invoeren van O4NT op onze school erg groot is. De 
oudergeleding van de MR heeft op basis van deze resultaten de directie en het bestuur het fiat 
gegeven om het O4NT concept te gaan implementeren op onze school. 
 
De oudergeleding van de MR heeft ook gekeken naar de opmerkingen die zijn geplaatst bij de peiling 
en heeft de school geadviseerd, om o.a. op een ouderavond hier aandacht aan te besteden. Tevens 
zal de oudergeleding van de MR van deze gelegenheid gebruik maken om het proces voor en achter 
de schermen toe te lichten. De datum voor deze avond is woensdag 29 juni van 20.00 uur tot 
21.30 uur 
 
Met dit besluit en het draagvlak onder alle geledingen ligt er een prachtige uitdaging voor onze school. 
We zullen de school op een andere en een meer toekomstgerichte manier gaan inrichten, waarbij rust, 
veiligheid, structuur en kwaliteit hoog in het vaandel blijven staan. 
  
Mede namens bestuur, team en oudergeleding MR, 
 

Sil Brasz 
Directeur  
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