
 
 
 
 

Rotterdam, 28-5-2018 
 

 
Continurooster per 27 augustus 2018 
 
Beste ouders/verzorgers van de Wilgenstam, 
 
In deze brief vindt u belangrijke informatie omtrent de invoering van het continurooster. 
Bewaart u deze informatie zorgvuldig, zodat u deze nog eens kunt nalezen. 
 
Dit jaar hadden we de overblijf zo geregeld dat de leerkrachten samen met Mundo 
medewerkers op het plein staan. De overblijfkosten konden zo naar beneden en er zou meer 
rust tijdens de overblijf komen. Dit alles heeft ook gewerkt, alleen is het voor de leerkracht  
geen houdbare situatie. De leerkrachten en de directie hebben dan ook aangegeven dit voor 
een jaar te willen doen, maar dat we voor volgend jaar naar een nieuwe manier van overblijf 
moeten gaan. Vandaar de enquête voor de nieuwe vorm van overblijf voor volgend jaar. 
 
Uitslag stemming continurooster 
Van 9 april t/m 26 april heeft u de mogelijkheid gehad de enquête rond de overblijf in te 
vullen. Dit heeft u digitaal of schriftelijk gedaan.  Respons was 72%. 
U kon uw stem uitbrengen op: 
Optie 1  helemaal terug naar de oude situatie met Mundo 
Optie 2 45 min pauze met Mundo 
Optie 3 A continurooster, 5 gelijke dagen 
Optie 3 B continurooster, 4 gelijke dagen en woensdagmiddag vrij 
 
De uitslag van de stemming is als volgt (zowel schriftelijk als digitaal): 
 

Opties aantal Percentage 

Optie 1 43 16,6% 

Optie 2 17 6,6% 

Optie 3A 31 12,0% 

Optie 3B 168 64,9% 

  259   

 
 
 
Conclusie van de stemming is dat optie 3B de meeste stemmen heeft gekregen. Het 
continurooster, 4 gelijke dagen en woensdagmiddag vrij. 
De MR heeft hiervoor haar instemming verleend op dinsdag 15 mei 2018, zodat na de grote 
vakantie dit rooster wordt ingevoerd. 
 
 
 
 
 



 
 
Nieuwe lesrooster per 27 augustus 2018 
Meidoornsingel 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
8:45 uur - 14:45 uur 
Woensdag 
8:45 uur - 12:15 uur 
 
Wilgenlei 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
8:30 uur - 14:30 uur 
Woensdag 
8:30 uur - 12:00 uur 
 
Op welke tijden er geluncht gaat worden en op welke tijden er buiten gespeeld gaat worden, 
zal op een later moment bekend worden gemaakt. De leerkrachten maken hier gezamenlijk 
een rooster voor. 
 
Wennen aan roosterverandering 
De invoering van het continurooster betekent voor iedereen een verandering. Voor ouders, 
kinderen en leerkrachten. Het wennen aan een verandering kost altijd tijd. We verwachten 
dat de kinderen binnen een aantal weken gewend zijn aan de nieuwe situatie. Voor met 
name de jongste kinderen uit groep 1 kan het zijn dat de dagen in het begin erg lang zijn. In 
sommige gevallen blijven deze kinderen de middag nog wel eens thuis, omdat ze erg moe 
zijn. Ook met het continurooster kunt u dat, indien nodig, overleggen met de 
groepsleerkracht. 
 
Verantwoordelijkheid team De Wilgenstam 
Het team van De Wilgenstam heeft duidelijk uitgesproken dat zij zelf de pauze- en lunchtijd 
met de kinderen organiseert. De leerkrachten kennen de kinderen goed en we vinden het 
belangrijk dat er professionele begeleiding is tijdens de pauze buiten. In de praktijk betekent 
dit dat de leerkrachten met de kinderen in de groep eten en dat teamleden de begeleiding en 
toezicht met elkaar regelen. 
 
Buitenspelen - veiligheid op het plein tijdens het buitenspelen 
Tijdens het buitenspelen gelden dezelfde regels die op school en in de klas gehanteerd 
worden. De toezichthoudende teamleden zijn op het plein om ervoor zorg te dragen dat 
kinderen goed en veilig met elkaar (kunnen) spelen. Er wordt een rooster gemaakt, zodat 
voor het team en kinderen duidelijk is welke teamleden het toezicht op het plein houden. 
Stagiaires op onze school worden naast de vaste teamleden ingezet om zo een goed 
toezicht te kunnen waarborgen. 
 
Lunchen met de kinderen 
Alle kinderen eten met de leerkrachten in hun eigen groep. 
 
Verantwoordelijkheid ouders 
U bent als ouder/verzorger verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind op school; dus ook 
tijdens de lunch. Mochten er problemen ontstaan met uw kind tijdens de lunch of tijdens het 
buitenspelen, dan nemen wij contact met u op. 
 
Het lunchpakket voor uw kind 
U geeft uw kind(eren) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een lunchpakket mee met 
eten en drinken. Zeker in het begin is dat voor iedereen nieuw en even wennen. Mocht u het 
een keer vergeten, is er vaak wel wat te delen met elkaar. Als het vaker voorkomt, dan 



neemt de leerkracht contact met u op. De Wilgenstam is een gezonde school en daarom 
vragen we u om uw kind(eren) een gezonde lunch mee te geven (boterham, cracker, 
beschuit, muesli). Dat betekent dat kinderen geen snoep, chips, koeken, blikjes of flesjes met 
priklimonade mee mogen nemen.  Vergeet niet dat uw kind(eren) in de ochtendpauze ook 
iets moet eten en drinken (water heeft bij onze voorkeur). 
 
Waar bewaren de kinderen de lunch? 
De kinderen bewaren het eten en drinken in hun eigen tas. Tip: Wanneer u het brood vooraf 
klaarmaakt, invriest en op de dag zelf uit de vriezer haalt en meegeeft, is het op tijd ontdooid 
en is het lekker koel.  
 
Bijzonderheden en medicatie melden 
Zijn er met betrekking tot uw kind bijzonderheden met het lunchen op school en is dit nog 
niet bekend, meldt u dit dan a.u.b. bij de groepsleerkracht. Dit geldt ook voor kinderen die 
tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover 
afspraken gemaakt tussen de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en de desbetreffende 
leerkracht. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en 
verantwoordelijk is. 
 
Kosten voor ouders 
Aan het continurooster zijn voor u geen extra kosten verbonden. 
 
Partner in tussen schoolse opvang 
Voor de ouders die nu een contract hebben met Mundo voor de tussen schoolse opvang, zal 
Mundo dit contract voor u beëindigen op 16 juli 2018. Ouders krijgen hier bericht over. 
Voor de naschoolse opvang zal u een nieuw contact krijgen, aangezien de tijden gewijzigd 
zullen worden. Ook dit zal Mundo verzorgen. Voor overige BSO partners, wil ik u vragen zelf 
contact op te nemen. 
 
Strippenkaarten 
Mocht u aan het einde van het jaar nog strippen overhebben op uw strippenkaart, zal u dit 
geld vanzelfsprekend terugkrijgen. Vanaf heden zullen er ook strippenkaarten voor 5 keer 
worden verkocht, tot de zomervakantie. De strippenkaarten kunt u kopen bij Nel en aan het 
einde van het jaar ook inleveren bij Nel. 
 
Evaluatie 
Het continurooster start na de grote vakantie op 27 augustus. Drie maanden later volgt een 
eerste evaluatie. In maart 2019 zullen we het continurooster nogmaals evalueren. Doel van 
de evaluatie is onder meer te kijken naar verbeterpunten die kunnen worden aangebracht. 
We staan hierin altijd open voor adviezen/suggesties. Ook wanneer uw kind moeite heeft 
met het continurooster vragen we u dit aan te geven bij de leerkracht. We kunnen dan 
samen zoeken naar een passende oplossing. 
 
Naschoolse activiteiten 
Onze kunst en cultuur coördinator (Suzanne Scheenjes) is al enthousiast bezig met de 
naschoolse activiteiten, om een invulling te geven aan de langere BSO-tijd. 
 
Tot slot; een continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor iedereen. Alhoewel 
de praktijk van andere scholen leert dat iedereen er snel aan gewend raakt en de ervaringen 
positief zijn. 
 
 
Hartelijke groeten, 
Jeanine Barneveld 
Directeur De Wilgenstam 


