
Info-avond andere 

schooltijden
DINSDAG 12 MAART 2019
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Agenda

 Welkom + voorstellen MR 

 doel van de avond

 Inventariseren van de vragen 

 Proces 

 Uitleg over 3 onderzochte modellen

 Inhoud

 Wat betekent dit? 

 Tijdpad om tot een beslissing te komen

 Afsluiting
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Doel van vanavond

 Onderzoek

 Informatie 

 Nog geen besluit genomen

 Presenteren van 3 modellen 
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Inventariseren van de vragen
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Proces
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2017

NOVEMBER

TEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK

• 55% ingevuld, 55% voor continurooster (59 
ouders)

2018
MAART

OUDERPEILING 

ANDERE SCHOOLTIJDEN

• 71% voor verder onderzoek andere schooltijden

• MR adviseert toch
onderzoek te starten

2018

APRIL

TEAM BESPREEKT OPTIES ANDERE 
SCHOOLTIJDEN

2018

MEI

MR BESPREEKT BEVINDINGEN TEAM

2018

SEPTEMBER

2 OPTIES WORDEN VERDER 
ONDERZOCHT

• oa. 
onderzoek i.s.m. wijkagent

vaststellen kaders door team en MR

2018

OKTOBER

MR BESPREEKT DE 2 OPTIES

2018

NOVEMBER

DEFINITIEVE UITWERKING 
VERSCHILLENDE OPTIES

2019
FEBRUARI

VOORBEREIDEN OUDER 
RAADPLEGING

+

OVERLEG OV



Belanghebbenden

 Kinderen

 Ouders

 Team

 Schoolorganisatie

 (TSO, VSO, BSO – Spring, andere opvangorganisaties )
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Kader; we houden ons aan de wet

 Kinderen : 7520 lesuren in 8 jaar

 Ouders:

 Ouder-raadpleging

 MR heeft instemmingsrecht 

 Team:

 CAO: 30 minuten pauze tussen 10.00u en 14.00u

 Taakbeleid; 1659 uur op jaarbasis 

 Schoolorganisatie

 Kwaliteit van het onderwijs

 School moet TSO organiseren 
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Onderzoek door de MR  opstellen 

van een kader voor d’n Bogerd. 

 Onderzoek bij andere scholen

 Literatuurstudie

 Onderzoek bij inspectie/ ministerie/ ouders en onderwijs 

 Kwaliteit van onderwijs

 Discussie: Mag onderwijsgeld besteed worden aan opvang? 

 Overleg met OV 
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Kader – vanuit MR-Bogerd

 Kwaliteit van onderwijs

 Leerkrachten moeten tussen de middag een half uur pauze hebben; 

ingegeven vanuit tevredenheidsonderzoek werkdruk leerkrachten 
(tevredenheidsonderzoek: werkdruk  5,4 

 Aandacht voor kwaliteit van overblijven  

 Onderwijsgeld mag niet worden ingezet voor opvang

 Ouders de juiste informatie geven, zodat ze niet voor verrassingen komen 

te staan.
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Keuze voor 3 modellen

 Huidige schooltijden

 Continurooster

 Andere schooltijden 

 Inhoud: Waar hebben we het over?

 Wat betekent dit?
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Huidige schooltijden; 

Inhoud;

 Groep 1 t/m 4

 Ma/di/do: 08.45u - 12.15u 13.30u - 15.30u

 Woe/vrij : 08.45u - 12.15u

 Groep 5 t/m 8

 Ma/di/do: 08.45u - 12.15u 13.30u - 15.30u

 Woe/vrij : 08.45u - 12.15u 13.30u - 15.30u *

 * per schooljaar wisselend: een aantal vrijdagmiddagen vrij
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Huidige schooltijden

Wat betekent dit voor kinderen en ouders?

Kinderen Ouders

• Alles blijft zoals het nu is
• Keuzemogelijkheid: thuis of op school eten
• Verkeersdrukte 's morgens beperkter
• School is om 15.30u uit
• “Onduidelijkheid”: vrij op vrijdagmiddag groep 5 t/m 8
• Schooltijden 1t/m4 en 5t/m8 zijn verschillend 
• Middagpauze voor kinderen die overblijven blijft 5 

kwartier

• Alles blijft zoals het nu is
• Keuzemogelijkheid: thuis of op school eten
• Verkeersdrukte ‘s morgens beperkter
• School is om 15.30u uit
• “Onduidelijkheid”: vrij op vrijdagmiddag groep 5 t/m 8
• Schooltijden 1t/m4 en 5t/m8 zijn verschillend 
• Er blijven veel brigadiers nodig
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Huidige schooltijden

Wat betekent dit voor leerkrachten en 

schoolorganisatie?

Leerkrachten Schoolorganisatie 

• Alles blijft zoals het nu is
• Leerkrachten hebben tussen de middag 

voorbereidingstijd/ tijd voor uitvoer andere 
schooltaken

• School is om 15.30u uit. 

• Alles blijft zoals het nu is
• Alleen studiemiddagen/ werkoverleg op 

woensdagmiddag ( en een aantal vrijdagmiddagen)
• Niet alle kinderen hebben dezelfde schooltijden/ 

complexe planning
• Huidige TSO-vorm blijft gehandhaafd
• Aandacht blijven houden overblijfcapaciteit school
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Continurooster

Inhoud (1)

 Groep 1 t/m 8

 Ma/di/do: 08.30u - 14.45u

 Woe/vrij : 08.30u - 12.30u
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Continurooster

Inhoud (2) 

 Groep 5 t/m 8

 12.00u – 12.15u eten 

 12.15u – 12.45u buiten spelen 

 Groep 1 t/m 4

 12.30u – 12.45u eten

 12.45u – 13.15u buiten spelen 
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Continurooster

Wat betekent dit voor kinderen en ouders

Kinderen Ouders

• Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden
• “In principe” eten alle kinderen op school
• 's Morgens drukker bij het naar school gaan
• Eindtijd: 14.45u 
• Kinderen delen de middagpauze met klasgenootjes 
• Kinderen eten 15 minuten met de eigen leerkracht
• Kinderen spelen 30 minuten buiten o.l.v. een 

vrijwilliger 

• Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden
• “In principe” eten alle kinderen op school
• 's Morgens drukker bij het naar school gaan
• Eindtijd: 14.45u 
• Op minder momenten brigadiers nodig
• VSO/ BSO
• Ondersteuning van ouders in geld voor betalen 

vrijwilligers
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Continurooster

Wat betekent dit voor ouders?  

 Financieel 

 Nodig: minimaal 6 vrijwilligers

 Kosten: € 8,- per uur

 6 x €8,- = €48,- x 3 dagen x 40 weken = €5760,- : 300 kdren = €19,20 per kind (p.j) 

 In de praktijk 

 Bij een verplicht continurooster mag je als school geen geld vragen voor 
overblijven

 Dus......kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om thuis te gaan eten.
( 45 minuten; wisselende tijden groep 1t/m4 en 5t/m8 ) 

 kinderen krijgen ontheffing van overblijven; geldt wel voor het gehele jaar!
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Continurooster

Wat betekent dit voor leerkrachten en 

schoolorganisatie?

Leerkrachten Schoolorganisatie 

• Druk op het taakbeleid; eten met de kinderen kan 
niet worden ingezet voor onderwijs of voor andere 
taken 

• Studiemomenten/ werkoverleg zowel op 
woensdagmiddag als vrijdagmiddag 

• Geen voorbereidingstijd tussen de middag 
• Eindtijd: 14.45u 

• Druk op het taakbeleid; eten met kinderen kan niet 
worden opgenomen als onderwijstijd/ andere taken.

• Studiemomenten/ werkoverleg zowel op 
woensdagmiddag als vrijdagmiddag 

• Gelijke schooltijden voor alle kinderen 
• Andere manier van opvang van de kinderen als 

leerkrachten tussen de middag pauzeren
• Planning tussen-de-middag pauze
• Kinderen kunnen niet tegelijkertijd buiten spelen 
• Vrijwilligers worden ondersteund door een leerkracht
• Coördineren vrijwilligers (werven/uitbetalen/ 

taakomschrijving/ afstemmen etc.)
• Stel  geen vrijwilligers?
• Voeren van een extra financiële administratie
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Andere schooltijden

Inhoud

 Groep 1 t/m 8

 Ma/di/do : 08.30u - 12.15u 13.15u - 15.15u

 Woe/vrij : 08.30u - 12.15u
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Andere schooltijden

Wat betekent dit voor kinderen en ouders

Kinderen Ouders

• Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden.
• Alle kinderen zijn op woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag vrij 
• Keuzemogelijkheid: thuis eten of op school eten 
• Eindtijd 15.15u 
• 's Morgens drukker bij het naar school gaan 
• Minder lange overblijftijd 

• Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden
• Alle kinderen zijn op woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag vrij 
• Keuzemogelijkheid: thuis eten of op school eten 
• Eindtijd 15.15u 
• 's Morgens drukker bij het naar school gaan
• VSO/BSO
• Er blijven veel brigadiers nodig 
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Andere schooltijden

Wat betekent dit voor leerkrachten en 

schoolorganisatie? 

Leerkrachten Schoolorganisatie 

• Studiemomenten/ werkoverleg zowel op 
woensdagmiddag als vrijdagmiddag 

• Leerkrachten hebben tussen de middag 
voorbereidingstijd/ tijd voor uitvoer ander 
schooltaken

• Pauze-mogelijkheid tussen de middag 

• Studiemomenten/ werkoverleg zowel op 
woensdagmiddag als vrijdagmiddag 

• Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden; planning 
wordt minder complex

• TSO-vorm blijft gehandhaafd
• Aandacht blijven houden voor overblijfcapaciteit 

school. 
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Tijdpad

 1302: overleg met OV (MR en directie) 

 1203 : info-avond andere schooltijden 

 1303: start ouder-raadpleging (1 stem per gezin)  + team-raadpleging

 1403: 08.45u – 09.15u: infostand MR

 1803: 15.30u laatste inleverdag ouder- en teamraadpleging; opkomst 100%

 1803: MR-vergadering

 Adviezen bekijken; geen onderscheid in onderbouw en bovenbouw 

 Directie doet een voorstel 

 Instemmingsrecht MR

 Voor 01-04-2019 beslissing/ vervolg communiceren naar alle ouders (mail/website) 
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Afsluiting

23


