Continurooster op ‘t Kruisrak

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers

©2018

Inhoudsopgave
Inleiding................................................................................................................................................... 3
Aanleiding ............................................................................................................................................... 4
Het continurooster.................................................................................................................................. 5
Pauzetijden ............................................................................................................................................. 5
De lunch .................................................................................................................................................. 6
Verantwoordelijkheid van ouders .......................................................................................................... 6
Medicatie bij kinderen ............................................................................................................................ 6
Pleinwacht............................................................................................................................................... 7
Buiten Schoolse Opvang (BSO) ............................................................................................................... 7
Opmerkingen, vragen en klachten .......................................................................................................... 8

Continurooster op ‘t Kruisrak

2

Inleiding
Met ingang van schooljaar 2018-2019 wordt er op ‘t Kruisrak met een continurooster gewerkt. In
deze brochure wordt omschreven waarom we dit belangrijk vinden. Er komen praktische zaken aan
bod: wat worden de schooltijden, hoe is de lunch en de Buitenschoolse Opvang (BSO) geregeld.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de teamleden of de directie.

Namens het team van ’t Kruisrak

Roelien Reichardt
Directeur
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Aanleiding
Op meer en meer scholen in Nederland gaat, mede onder invloed van de veranderende
maatschappij, het onderwerp schooltijden een rol van betekenis spelen, vanuit visie, vanuit de
ouders, vanuit arbeidsparticipatie of vanuit de organisatie van de TSO. Maatschappelijke
ontwikkelingen in ons land vragen om een heroriëntatie op de schooltijden. Steeds meer ouders
worstelen met het combineren van werk en zorg. Iedere school, iedere locatie en/of samenwerking
tussen school en opvang en externe partners zoals sportclubs, verenigingen en de kerk etc., is uniek.
Op ’t Kruisrak is in mei 2015 een algemeen tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders.
Daaruit bleek dat de vraag over de schooltijden aanleiding gaf tot nader onderzoek. Dit onderzoek
heeft plaatsgevonden: uiteindelijk bleek er (na nog een enquête over alleen de schooltijden)
voldoende draagvlak te zijn om andere schooltijden te gaan bespreken met alle partijen.
Op de ouderavond van 24 januari 2017 is met de ouders gesproken over vormen van schooltijden
en hebben zij voorlichting gekregen over de mogelijkheden. Die voorlichting is gegeven door de
Vereniging Openbaar Onderwijs.
Er was een grote opkomst; ouders hebben op die avond ook onder leiding van gespreksleiders uit de
MR alle argumenten voor en tegen ingevuld. Hier is een terugkoppeling van geweest naar de MR en
via een tweede ouderavond (maart 2017). Op deze ouderavond heeft een collega-school uit Nijkerk
een verhaal uit de praktijk gehouden over het werken met een continurooster. Ouders en
leerkrachten konden vragen stellen.
Afspraak was dat de Medezeggenschapsraad (vertegenwoordiging van ouders en teamleden) zich
verder in het continurooster zou verdiepen. Teamleden zijn naar Daltonschool Corlaer in Nijkerk
geweest om te kijken naar hoe het in de praktijk werkt met een continurooster. Ook is er vanuit
Personeelszaken voorlichting geweest. Binnen een continurooster moeten de pauzetijden voor
leerkrachten goed geregeld worden (conform de CAO).
Het team heeft zich uitgesproken voor het werken met een continurooster: op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tot half 3, de woensdag tot 12.00 uur (de middag is nog vrij). Dit ook met het
oog op de omgeving, waar tot op heden nog weinig andere scholen werken met continurooster. Het
vijf-gelijke dagen model is daarom niet gekozen. Er bestaat de mogelijkheid dat in de toekomst
(wanneer er meer Bunschoter scholen overgaan tot een vorm van continurooster) er
gemeentebreed zal worden gekozen voor het vijf-gelijke-dagen model.
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Het continurooster
‘t Kruisrak heeft een continurooster ingevoerd dat het beste past bij de huidige situatie, ook als het
gaat om de aansluiting op naschoolse activiteiten. Het continurooster zoals hieronder weergegeven,
is de meest rustige vorm waarmee qua tijden het minst ‘overhoop’ wordt gehaald.

In het continurooster blijven alle kinderen op woensdag tot 12.00 uur op school.
De kleuters hebben ook op vrijdag tot 12.00 uur les en zijn dan ’s middags vrij.
De schooltijden van ’t Kruisrak verlopen volgens onderstaand rooster:
Groep 1 en 2:
ma/di/do

8:30 – 14:30

wo en vr:

8:30 - 12:00

Groep 3 t/m 8
ma/di/do/vr:

8:30 uur –14:30 uur

wo:

8.30 uur –12:00 uur

Pauzetijden
Ochtendpauze
Groep 1 en 2: rond 10:00 uur
Groep 3 t/m 8: 10:00 uur –10:15 uur

Lunchpauze:
Groep 1 en 2: lunch om 12:00 uur, vooraf 30 minuten naar buiten.
Groep 3 t/m 8: lunch van 11:45 – 12:00 uur, aansluitend naar buiten
De kinderen kunnen 30 minuten naar buiten, zodat leerkrachten ook hun 30 minuten pauze (volgens
CAO) kunnen opnemen. Tijdens het buitenspelen is er toezicht.
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De lunch
De kinderen lunchen onder verantwoording van de leerkracht.
Naast het eten en drinken voor de ochtend/fruit-pauze nemen de kinderen zelf hun
lunchpakket en drinken mee. De kinderen nemen brood (met eventueel wat fruit/groente)
mee .
De lunch van het kind zit verpakt in een broodtrommeltje en drinken in een drinkbeker,
pakje of een flesje gevuld met water. Alles is zoveel mogelijk voorzien van naam.
Kauwgum of ander snoepgoed blijft thuis
Er wordt aan tafel gegeten.
Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen
toepassen. Denk hierbij aan:
Indien nodig kunnen de handen gewassen worden voor het eten
Iedereen begint op hetzelfde moment met eten
Netjes eten en drinken
Blijven zitten onder het eten en drinken.
Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken.
Tafels worden schoongemaakt.
Wachten totdat iedereen klaar is met eten
Overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis.

Verantwoordelijkheid van ouders
De school heeft een actuele lijst met telefoonnummers van de ouders. Ouders zijn verantwoordelijk
voor het meegeven van een gezonde lunch (pauze hapje) en drinken zonder prik. Ouders zijn ook
verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten, allergieën, medicijngebruik en wijzigingen daarin.

Medicatie bij kinderen
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden
hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind
wordt besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.
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Pleinwacht
Tijdens het buitenspelen van de kinderen zijn er altijd volwassenen op het plein als begeleiding.
Uitgangspunten voor het rooster van de pleinwacht voor het continurooster zijn:
volgens de CAO voor het Primair Onderwijs mogen leerkrachten maximaal 5,5 uur achter
elkaar werken, waarna er een half uur pauze moet volgen, of twee keer 15 minuten
gedurende de 5,5 uur
de pleinwacht wordt tussen de middag in principe gedaan door personeelsleden die niet
gebonden zijn aan pauze op een vast tijdstip
zowel leerkrachten als personeelsleden zonder groep kunnen pleinwacht hebben tussen de
middag
er lopen altijd minimaal twee pleinwachten buiten om toezicht te houden
bij de pleinwacht kunnen ook studenten of (overblijf)ouders worden ingepland, zij springen
bij op verzoek van de school.

Buiten Schoolse Opvang (BSO)
De voor- en naschoolse opvang wordt voor ‘t Kruisrak geregeld door Keet & Koters. Uw kind kan hier
terecht van 7.30 tot 8.30 en na schooltijd tot 18.00 uur. Tijdens vakanties en studiedagen zijn ze
geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Alleen tijdens vakanties opvang nodig? Dat kan ook, met de
speciale vakantiestrippenkaart.

Keet & Koters doet er alles aan om het uw kind naar de zin te maken; niets moet, (bijna) alles mag.
Het unieke Keet & Koters kompas, gebaseerd op de pijlers sportiviteit, creativiteit, muzikaliteit en
vrije tijd, zorgt elke dag voor afwisselende activiteiten.
Voor meer informatie kijkt u op www.keetenkoters.nl of belt u met Anne Janse 06 228 07 422 of
Moniek Kramer 06 227 33 239. Mailen mag ook: info@keetenkoters.nl

Keet & Koters
Kronkels 6a (Sportpark de Vinken, naast de grote speeltuin)
Bunschoten
Telefoon 033 299 43 03
Buitenschoolse opvang wordt voor een groot deel vergoed
door de belastingdienst. Voor een berekening van uw teruggaaf kinderopvang kijkt u op
www.belastingdienst.nl of www.toeslagen.nl
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Opmerkingen, vragen en klachten
Signaleert u verbeterpunten voor de uitvoering van het continurooster, dan vernemen wij dat
graag van u. U kunt zich daarvoor het beste wenden tot de MR of de directie.
Wij stellen ons ten doel uw vragen te beantwoorden en met uw opmerkingen en klachten positief
om te gaan. Wij zullen steeds proberen aan de hand van de verkregen informatie de uitvoering van
het continurooster te verbeteren, binnen de kaders van onze mogelijkheden.
Mocht u een kwestie van individuele aard willen bespreken dat kunt u zich hiervoor in eerste
instantie wenden tot de leerkracht van uw kind.
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