
Andere schooltijden



Tip: scherm vastzetten



Spelregels

• Vragen?
– Stellen: in de chatfunctie
– Veel gestelde vragen 
– Beantwoording in het schrijven (29 maart)



Doel van vandaag

• Ouders zijn zodanig geïnformeerd dat zij een 
onderbouwde keuze met betrekking tot het 
voorstel Andere Schooltijden kunnen maken.



Aanleiding

• Ervaringen tijdens eerste lockdown
– Ervaringen tussenschoolse opvang (TSO).
– Verzoek van ouders

Verzoek team tot aanpassing schooltijden
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Wettelijke kaders  uitgangspunten

Geen onderwijsgeld naar opvang (TSO)
 Continurooster moet budgetneutraal zijn

Arbeidstijdenwet (personeel)

Eisen ‘overblijfkracht’:
• Verklaring omtrent gedrag 
• Helft ‘overblijfkrachten’ is geschoold m.b.t. overblijf



Continurooster

• 8.30-14.30 uur  (woensdag 12.15 uur)
– Groep 1-2 woensdag vrij

• Lunchen met de leerkracht 
– 15 minuten (groep 4-8) + 15 minuten (groep 1-2 en 3)
– Alle leerlingen blijven op school

• Spelen op het plein onder begeleiding externen 
– 30 minuten



Naast elkaar

Nu Straks

Alle leerlingen blijven op school

Minder verkeersbewegingen
Ouders en leerlingen komen dagelijks een keer naar school
Risicoverlagend

Leerlingen mogen tussen de middag naar huis
Ontladen

Meer verkeersbewegingen
Ouders en leerlingen komen dagelijks twee keer naar school



Naast elkaar

Nu Straks

Minder wisselingen; meer rust, regelmaat en ritme

Eten met de leerkracht in de eigen klas
Geen/ minder conflicten

Eerder naar huis meer  mogelijkheden
Afspreken, sport, huiswerk, programma BSO

Veel wisselingen gedurende de dag voor steeds 
meer leerlingen 

Ontevredenheid, onrustig bij overblijven, 
Bovenbouwleerling soms alleen thuis

Mogelijkheden na schooltijd beperkt



Naast elkaar

Nu Straks 

Kosten kunnen toe- of afnemen (TSO en/of BSO)
Afname bij: meerdere dagen TSO
Toename bij: geen TSO of BSO

Ouders dienen hun werkschema aan te passen

Ouders hebben bij instroom een sterke voorkeur 
voor continurooster

Kosten blijven ‘gelijk’ (de gebruiker betaalt)

Ouders hebben het werk aangepast aan de schooltijden



Argumenten team

Argumenten

• Hoger welbevinden leerlingen
– Minder incidenten
– Meer rust, minder wisselingen

• Effectievere onderwijstijd

• Optimale indeling van de dag

• Past bij maatschappelijke ontwikkeling



Kosten 

Afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers



Kosten op basis van huidige ervaring

Combinatie vrijwilligers/ pm-ers € 0,90 (€145)

– Voorbeeld:
Dagelijks 4 vrijwilligers en 10 pedagogisch medewerkers 

Voordeel: bezetting gegarandeerd
Nadeel: niet het voordeligste model



Kosten

Aantal vrijwilligers Aantal pedagogisch 
medewerkers Kosten per dag Kosten per jaar

13 2 € 0,35 € 55

11 4 € 0,50 € 80

7 7 € 0,70 € 110

4 10 € 0,90 € 145

0 13 € 1,10 € 175



Kosten: Vergelijking omgeving

Burchtgaarde gratis (teamleden)
Rosmolen € 100 (vrijwilligers/ aangestuurd pm-er)
Petrus en Paulus € 125 (5 vrijwilligers/ 1 pm-er)
Dirk van Veen € 280 (pm-ers; workshops)



Raadpleging 

Stemmen
– Digitaal

• Inkesta (Tilburg)
• Maandag 29 maart 15.00 uur
• Drie herinneringen

– Een stem per gezin
• Jongste kind van het gezin in groep 7 of lager
• Aangemelde leerlingen

– Alle stemmen wegen even zwaar



Tijdpad MR 

Online presentaties voor ouders over het voorgestelde continurooster door Jack Slangen.
22 maart
25 maart

Ouders ontvangen brief oudergeleding MR met persoonlijke stemcode en uitleg over het stemmen. week 13 (29 maart)

Ouders kunnen stemmen over a) invoering continurooster en b) moment van eventuele invoering. 29 maart – 16 april

Vergadering oudergeleding MR: besluit over wel of geen instemming met het voorgestelde continurooster 
op basis van de uitslag van de stemming onder ouders. 

19 april

Vergadering ouder- en personeelsgeleding MR: toelichting besluit over wel of geen instemming met het 
voorgestelde continurooster op basis van de uitslag van de stemming. 

22 april

Vergadering ouder- en personeelsgeleding MR, directeur en toezichthoudend bestuur: toelichting besluit 
over wel of geen instemming met het voorgestelde continurooster op basis van de uitslag van de stemming.

23 april

Ouders ontvangen bericht over besluit. 26 april



Vragen 

• In de chatfunctie


