CBS DE REGENBOOG

26 april 2018

VANUIT DE MR:
Zoals u weet, ontstaat er een vacature in de MR door het vertrek van Sandra vd Sloot na 6 jaar in de
MR te hebben gezeten. Na een herhaaldelijke oproep in deze weekbrief, heeft Mariska Braat, gereageerd. Omdat er geen andere kandidaten naar voren zijn gekomen, neemt zij met ingang van het nieuwe schooljaar de positie van Sandra over.
Even voorstellen:
Ik ben Mariska Braat, 34 jaar.
Getrouwd en moeder van 1 dochter, Angel uit groep 5.
Wij wonen sinds 3 jaar in Bergschenhoek en sinds een jaar gaan wij met veel plezier
naar de Regenboog.
Tevens doe ik op maandag en donderdag de overblijf in groep 4, en ben op de Crea
dagen aanwezig bij de bovenbouw.
Op dinsdag en donderdag lees ik samen met kinderen uit groep 5.
WIZJIGING DATUM MUSICALAVOND GROEP 8:
Ouders van groep 8.
Vanwege de beschikbaarheid van Melanchthon Bergschenhoek is de musicalavond van groep 8 verplaatst naar maandag 9 juli.

VOETBALFINALE MEISJES GROEP 5-6:
Afgelopen woensdagmiddag speelde het meidenteam van groep 5-6 mee in de finale-poule en zij zijn
6de geworden. Goed gedaan meiden en dank aan de coaches.
SPECTRUM-UITJE OP VRIJDAG 18 MEI: gr 5 t/m 8

Op vrijdagmiddag 18 mei is het jaarlijks Spectrum-uitje voor het personeel. U begrijpt dat wij hier
weer zin in hebben. Omdat wij al vroeg in de bus moeten stappen, zijn die middag de groepen 5
t/m 8 ook vrij. Heeft u dit genoteerd??

Agenda:
27 april t/m 11 mei; VAKANTIE!!
18 mei
Spectrum-uitje; gr 5 t/m 8 12 uur
vrij!!
21 mei
2de Pinksterdag; VRIJ!!
8 juni
4de Createch middag; gr 5 t/m 8
12 juni
vertrek gr 8 op werkweek
2 juli
rapporten mee naar huis
4 juli
10-minutengesprekken
9 juli
musicalavond gr 8
11 juli
doorschuifochtend
13 juli
laatste schooldag; 12 uur vrij!!

Week 12: 14 t/m
18 mei 2018
Groep 1-4
Pinksteren

Week 12: 14 t/m
18 mei 2018
Groep 5-8
Een nieuwe discipel,
Handelingen 1:15-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13

ANDERE SCHOOLTIJDEN?
Zoals u weet, is er in het afgelopen najaar, een vragenlijst aan u voorgelegd m.b.t. de
schooltijden op CBS De Regenboog. De respons op deze vragenlijst betreft 100 gezinnen
van de 140, dus ongeveer 70%. Een representatieve invulling.
Er is naar meerdere aspecten m.b.t. de schooltijden gevraagd, zoals naar begintijden, eindtijden, overblijven en continurooster. Er zijn enkele conclusies te trekken, die ik graag met
u wil delen.





Het grootste deel van de ouders geeft aan voorkeur te hebben voor een eerdere starttijd in de ochtend, om 8.30 uur.
Het grootste deel van de ouders is tevreden over de huidige vorm van overblijven.
Er is t.o.v. een eerdere vragenlijst een duidelijke verschuiving te zien in de wens tot
een continurooster, waarbij dat vooral in de groepen 1 t/m 4 opvallend is.
Er is behoefte aan gelijke eindtijden voor alle groepen op de woensdag.

De uitdaging is om te bedenken wat we hiermee kunnen doen in de praktijk. Verschillende
meningen zullen blijven bestaan. Als je thuis alles goed geregeld hebt en met je werk afgestemd, dan wordt de behoefte aan andere schooltijden minder groot.
Op school zien we het aantal kinderen dat overblijft alleen maar toenemen. Gelukkig kunnen we dat tot nu toe goed opvangen met alle overblijfouders, maar toch blijft dat altijd
een uitdaging.
In onze snel veranderende maatschappij en het ook snel veranderende onderwijs, ervaren
we ook de toenemende wens om over te gaan op een continurooster. Ook bij aanmeldingsgesprekken is dit regelmatig een punt van gesprek.
In het team is ook uitgebreid gesproken over invoering van het continurooster, net zoals in
de Medezeggenschapsraad. Wat hierbij ook een onderdeel van het gesprek is geweest, is
het gegeven dat we verwachten dat een continurooster ook de positie van onze school zal
kunnen versterken, vanwege een toenemende behoefte aan zo’n rooster bij nieuwe ouders.
Er zijn echter wel de nodige haken en ogen aan een continurooster, die om een goede oplossing vragen.
Na alles overwogen en besproken te hebben, zijn we gekomen tot een Voorgenomen besluit tot invoering van een continurooster in combinatie met veranderende schooltijden. Dat betekent dat we hier nog geen definitieve beslissing over hebben genomen, omdat er nog enkele serieuze aspecten ingevuld moeten worden. Die aspecten zullen we ook
in deze brief met u delen, zodat u goed op de hoogte bent en kunt begrijpen waarom er nu
nog geen beslissing wordt genomen, maar dat de invoering van een continurooster wel ‘op
de stoep’ staat.
Eind mei ontvangt u hier een definitief besluit over.
Welke cruciale vragen spelen nu een rol?


Het pauzerooster voor de leerkrachten. Elke leerkracht moet vanuit de CAO een half
uur pauze hebben voor 14.00 uur. Zowel het team als de Medezeggenschapsraad vinden het belangrijk dat leerkrachten een half uur pauze kunnen nemen.



Het pauzerooster voor de groepen op school in verband met de ruimte op het plein en
het rooster voor de lunchtijd. We hebben een niet al te groot plein en hechten aan veiligheid en ontspanning buiten. Met hoeveel groepen tegelijk naar buiten hangt ook samen met het volgende punt.

VERVOLG ANDERE SCHOOLTIJDEN?


De inzet van personeel/vrijwilligers of externe krachten die pleinwacht draaien binnen het pauze rooster. Ik hoor van andere scholen dat bij slecht weer, ziekte of andere calamiteiten de
pauze van de leerkracht er vaak genoeg bij inschiet. Dat is iets wat wij op voorhand niet willen
accepteren. Dat betekent dat er toch vrijwilligers nodig zijn om dat rond te krijgen.



Het financieringsmodel van het continurooster. Vrijwilligers betalen zonder inkomsten van
overheidswege kan niet slagen, omdat er geen middelen zijn vanuit school om dit te bekostigen. Dit vraagt dus om een oplossing, waar we aan werken.

Waar denken wij aan?

Invoering van het continurooster, dat betekent dat alle kinderen in de eigen klas op school
eten en daarmee samenhangend het vervroegen van de eindtijd naar 14.30 uur.

Vervroegen van de begintijd naar 8.30 uur.

Uitbreiding van de lestijd voor groep 4 om zo meer onderwijstijd te creëren in het volle rooster, door groep 4 met ingang van volgend schooljaar ook op vrijdagmiddag naar school te laten
gaan. (Groep 1 t/m 3 blijft de vrijdagmiddag vrij).

Gelijktrekken van de eindtijd op woensdag voor groep 1 t/m 8. De eindtijd wordt dan 12.30
uur voor alle groepen. Een uitbreiding voor groep 1 t/m 4.

Conclusie:
Op dit moment zijn er nog enkele grote vragen die nog niet beantwoord kunnen worden om
over te gaan tot invoering van een continurooster. Zoals aangegeven, ontvangt u eind mei
de definitieve beslissing over de invulling van de schooltijden voor het nieuwe schooljaar.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij ondergetekenden terecht.
Met vriendelijke groet,
Huib Wilkes
Kim Bouman
Jacqueline van Laarhoven
Joost van Gemeren (MR)
Sandra van der Sloot (MR)
TERUGBLIK SPORTDAG:
Afgelopen woensdag was onze sportdag en gelukkig viel het weer
niet helemaal tegen, gelet op de voorspellingen. Het was weliswaar
fris, maar door het spel kregen veel kinderen het weer warm.
We kijken er met plezier op terug en willen alle ouders die meegeholpen hebben hartelijk danken.
OPROEP HULPOUDERS MUSICAL GROEP 8:
Al jarenlang zijn Karin Reigersberg en Daniëlle den Uil de steunpilaren bij het regelen en inoefenen
van de musical in groep 8. helaas voor ons, gaan zij daar mee stoppen en is dit hun laatste jaar.
Nu zijn we op zoek naar 2 ouders die het een uitdaging vinden om in het volgende schooljaar de
groep 8 en de leerkracht van groep 8 te ondersteunen bij de musical. Heeft u daar een goed gevoel
bij, houdt u van theater en wilt u de kinderen helpen, dan maakt u ons ontzettend blij. Als u meer
informatie wilt, kunt u natuurlijk terecht bij juf Rianne. VAN HARTE AANBEVOLEN!
WIST U DAT…………………….

We jullie en u alleen hele fijne vakantie toewensen?

En ook lekker weer?

Wij hier ook echt even van gaan genieten?

We jullie graag weer terug zien op maandag 14 mei?
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

