Hellevoetsluis, mei 2019

Betreft:

Uitslag ouderpeiling continurooster
Besluit rooster schooljaar 2019-2020

Beste ouders / verzorgers,
Bij deze ontvangt u van ons een samenvatting van de uitslag van de ouderpeiling ten aanzien van een
continurooster.
Deze uitslag is besproken binnen het team en met de MR en heeft een besluit opgeleverd welke in deze brief
wordt toegelicht.
Uitslag peiling continurooster
Uitgegeven peilingsbrieven
Aantal respondenten
Voor continurooster
Tegen continurooster
Aantal opmerkingen

208 = 100%
130 = 63%
73 (van de 130) = 56%
56 (van de 130) = 44%
78 (van 130) = 60%

In het rapport is niet af te lezen of de opmerkingen gemaakt zijn bij het antwoord “voor continurooster” of “tegen
continurooster”.
In het algemeen hebben we twee clusters vanuit de opmerkingen kunnen maken:
1. Te hoge kosten voor BSO
9 = 10%
2. Wel voorstander van een continurooster wanneer er een
pauze in het rooster wordt opgenomen (rooster tot 14.00 u.)
31 = 24%
Besluit rooster schooljaar 2019-2020
 Aan de voorkant is door het team en de MR afgesproken, dat minimaal 60% van de respondenten voor
een continurooster moet stemmen om over te gaan naar het continurooster zoals voorgesteld.
Die 60% is niet gehaald.
Het aantal opmerkingen (zie 2) dat positief is over een continurooster met pauze is dermate hoog, dat het
team (mede op advies van de MR) het volgende heeft besloten:
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 worden de schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 als
volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag middag
Woensdag ochtend

08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.00 uur
08.30 – 12.15 uur

De wijzigingen ten opzichte van het huidige rooster zijn daarmee:
Groep 1 tot en met 4 gaat op vrijdagmiddag naar school.
Alle middagen zijn een kwartier korter.


Schooljaar 2019-2020 zal worden gebruikt om te onderzoeken of er toch een mogelijkheid is om een
continurooster “vijf-gelijke-dagenmodel met pauze” te bewerkstelligen.
Belangrijkste voorwaarde: een goede organisatie van de pauze opvang voor de leerlingen in combinatie
met pauze mogelijkheden voor de leerkrachten.
De onderwijstijd is in beide variaties gelijk, namelijk 5 uur per dag = 25 uur per week. De ochtendpauze
(speelkwartier) is opgenomen in de onderwijstijd, een pauze tussen 12.00 – 12.30 u. niet.

Uiterlijk juni 2020 zal een definitief besluit genomen worden ten aanzien van het invoeren van een continurooster.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
MR pcbs De Regenboog
Team pcbs De Regenboog

