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1 juni 2018

We stappen over op een continurooster!!
Ja u leest het goed. De beslissing is genomen, met ingang van het nieuwe schooljaar, dus per
27 augustus, gaan we met een continurooster werken.
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. Dat zal altijd
zo blijven bij een verandering.
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.
Twee weken geleden heb ik in de weekbrief aangegeven welke plannen er allemaal overwogen
werden. Op de volgende pagina’s zal ik uitleggen wat er concreet gaat veranderen.
TRAKTATIES BIJ VERJAARDAGEN:
Beste ouders, iedereen wil natuurlijk graag zien dat je kind op zijn of haar verjaardag in de klas trakteert. En dat is ook leuk. Alleen willen wij u wel vragen om eens stil te staan, op welke manier u uw kind
laat trakteren. Zoals u weet, zijn wij voorstander van gezonde traktaties.
Dat kost natuurlijk wel wat meer moeite dan in de winkel snoep halen
en dat uitdelen. Maar soms zijn er traktaties die niet zomaar gewaardeerd worden, gewoon om het gegeven dat er op een berg suikers
wordt getrakteerd. Niet alle ouders zijn hier zo blij mee en zien liever
niet dat hun kind op school allerlei zoetigheid krijgt, laat staan in grote
hoeveelheden. Maar ja, je kunt natuurlijk niet tegen je kind zeggen dat
het geen traktatie aan mag nemen.
Daarom wil ik u verzoeken om bij een volgende traktatie eens na te
denken, over een gezonde traktatie. Dat vinden kinderen namelijk ook
lekker en het is gezond.
Agenda:
8 juni
12 juni
2 juli
4 juli
9 juli
11 juli
12 juli
13 juli

4de Createch middag; gr 5 t/m 8
vertrek gr 8 op werkweek
rapporten mee naar huis
10-minutengesprekken
musicalavond gr 8
doorschuifochtend
feestelijke middag.
laatste schooldag; 12 uur vrij!!

Week 12: 4 t/m 8
juni 2018
Groep 1-4
Bijna in het nieuwe
land. Num. 13
Mozes en Aäron ongehoorzaam
Num. 20

Week 12: 4 t/m 8
juni 2018
Groep 5-8
De reus in het dal, 1
Samuël 17:1-11
Het voorstel van David, 1 Samuël 17:1237
David verslaat Goliat,
1 Samuël 17:38-58

ANDERE SCHOOLTIJDEN?
Wat gaat er concreet veranderen?


De dagelijkse begintijd wordt in het nieuwe schooljaar vervroegd naar 8.30 uur. Het
hek gaat dan om 8.20 uur open.



Invoering van een continurooster, dat betekent dat alle kinderen in de eigen klas op
school eten onder begeleiding van de eigen leerkracht en dus tussen de middag niet
meer naar huis gaan om te eten. De lunchtijd wordt ook bestempeld als onderwijstijd.
Dat houdt dus ook in dat alle kinderen een eigen lunchpakket mee naar school moeten
nemen.



De eindtijd op de lange dagen (ma, di, do, vrijdag) wordt vervroegd naar 14.30 uur.
Behalve voor groep 1 t/m 3 op vrijdag, groep 1 t/m 3 blijft de vrijdagmiddag vrij.



Groep 4 gaat in het nieuwe schooljaar ook op vrijdagmiddag naar school.



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

Schematisch ziet het nieuwe rooster er als volgt uit.
GROEPEN 1 T/M 3

GROEPEN 4 T/M 8

Ma

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

Di

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

Woe

8.30 – 12.30 uur

8.30 – 12.30 uur

Do

8.30 – 14. 30 uur

8.30 – 14. 30 uur

Vrij

8.30 – 12.00 uur

8.30 – 14.30 uur

Welke antwoorden zijn er geformuleerd op de cruciale vragen die spelen?
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 nemen.

Om dat mogelijk te maken, gaan de eigen leerkrachten niet mee naar buiten als de
kinderen een half uur pauze krijgen. Zo hebben zij ook de gelegenheid om even rustig
te eten. Dat heeft als gevolg dat er vrijwilligers nodig zijn voor de pleinwacht.
De inzet van vrijwilligers die pleinwacht draaien binnen het pauze rooster.

Elke dag zijn er 4 vrijwilligers nodig die met de kinderen de buiten pauze vorm geven.
Voor het komend schooljaar zijn er voldoende vrijwilligers (de huidige overblijfouders,
dus bekende gezichten voor de kinderen) die dit volgens een bepaald schema willen
invullen. Bij slecht weer blijft elke groep in het eigen lokaal om daar iets voor zich zelf
te doen, een spel of wat dan ook. Dan is er één vrijwilliger per groep en één
‘vliegende keep’.
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.

Om dat mogelijk te maken, gaan niet alle groepen tegelijk naar buiten tussen de middag. We hanteren de volgende indeling:
12.00—12.30 uur; groep 6, 7 en 8.
12.30—13.00 uur; groep 3, 4 en 5
13.00—13.30 uur; groep 1 en 2

Het financieringsmodel van het continurooster. Vrijwilligers betalen zonder inkomsten van
overheidswege kan niet slagen, maar deze mensen krijgen wel een vrijwilligersvergoeding.
In het komend schooljaar kunnen we in elk geval nog met overblijfouders uit de voeten.

Voor die ouders die tot nu toe het overblijven moeten betalen, zullen de kosten bij een
continurooster voor het overblijven natuurlijk wegvallen.

In de MR is het standpunt ingenomen om de vrijwillige ouderbijdrage op te hogen
naar €50,-. Dan kan er €15,- besteed worden aan het gedeeltelijk mogelijk maken van
de pleinwacht. Dit is niet toereikend, dus het resterende deel zal in ieder geval in het
komende jaar uit de exploitatie van school worden betaald.

Er zijn scholen waar alle ouders verplicht worden om pleinwacht te draaien. Als zij niet
willen/kunnen, dan kan dat worden afgekocht met een bepaald bedrag, waar dan vaste pleinwachten van kunnen worden betaald. Die weg willen wij nog niet bewandelen.
De BSO’s.

Vanuit school hebben we bij de BSO’s (Zus&Zo, Het Paleisje en De Koeienwei) navraag gedaan, in hoeverre zij de opvang kunnen verzorgen bij de aangegeven gewijzigde schooltijden. Dit is voor hen goed te realiseren.
Wij kunnen ons voorstellen dat al deze veranderingen vragen op kunnen roepen over allerlei praktische zaken.
In de komende periode zullen we dan ook nadere informatie geven over zulke praktische
zaken. Te denken valt aan:

Broodtrommels; wat geef je mee aan je kind?

Drinken; wat is gezond voor je kind?

Gedragsregels buiten

Lunchtijden; wanneer wordt er precies gegeten?
Wij denken er goed aan te doen om over te gaan op het continurooster. Van de scholen die
met het continurooster werken, horen wij overwegend positieve verhalen. Het geeft de kinderen meer rust en focus en na schooltijd hebben ze meer de gelegenheid om lekker te
spelen.
Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat er ouders zijn, die hier anders over denken. Er
moet per slot van rekening thuis het een en ander opnieuw geregeld worden voor 27 augustus. Afspraken met BSO, afspraken op het werk of met familie voor de opvang.
Wij hopen dat iedereen hier positief in wil gaan staan en dat het iedereen lukt om deze verandering in de eigen privé-situatie op te kunnen vangen.
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)
WIST U DAT…………………….

De kinderen van groep 8 reikhalzend uitkijken naar de werkweek in Zeeland? Op

dinsdag 12 juni is het zover en vetrekken zij, om vervolgens op vrijdag 15 juni
weer terug te komen.

Een hartelijke groet van ons allen en een fijn weekend,
namens het team, Huib Wilkes

