(Andere) schooltijden?

Procedure








1e infoavond: algemene informatie
2e infoavond: ervaringen andere scholen
Studiedag: uitwerking continurooster, 5 gelijke dagen
model en huidige schooltijden model. Besproken met het
team en inventarisatie van draagvlak
3e infoavond: uitwerking overgebleven modellen
Ouderraadpleging
MR neemt een beslissing
- ouders in MR hebben instemmingsrecht over
onderwijstijd
- personeel in MR heeft instemmingsrecht over
werk- en pauzetijden

Modellen
 Huidige schooltijden model
(evt. met aanpassing van begin-, pauze- en eindtijd)

 Continurooster
 5 gelijke dagen model

Continurooster




Weinig tot geen draagvlak van het team; geen echte
meerwaarde t.o.v. huidige model. Continurooster zou
een relatief grote verandering zijn, met te weinig
positieve effecten
Aangezien ouders tijdens de informatieavonden
nadrukkelijk hebben aangegeven dat het van groot
belang is dat het team achter een schooltijdenmodel
staat, heeft de MR ervoor gekozen om dit model af te
laten vallen

Huidige schooltijdenmodel

Lesuren
 Onderbouw: 23 u per week. 23x40x4 jaar= 3680 (920 u p/j).
 Bovenbouw: 25,75 u per week. 25,75x40x4= 4120 (1030 u p/j)
 Totaal na 8 jaar: 3680 (groep 1 t/m 4) + 4120 (groep 5 t/m 8)=
7800u
Urenberekening
 Huidige groep 1, eind groep 8: 7557
 Huidige groep 2, eind groep 8: 7558
 Huidige groep 3, eind groep 8: 7549,25
 Huidige groep 4, eind groep 8: 7543,95
 Huidige groep 5, eind groep 8: 7527,2
 Huidige groep 6, eind groep 8: 7521,95
 Huidige groep 7, eind groep 8: 7528,95

Huidige schooltijdenmodel
Pauze tijd leerkrachten
 15 minuten ochtend pauze m.u.v. surveilleren
 30 minuten middag pauze

Pauze tijd kinderen
 Ochtend pauze wordt opgevangen door leerkrachten
 Middag pauze wordt opgevangen door overblijfkrachten

Huidige schooltijdenmodel
Nu
maandag

8.45-12.00 uur

13.15-15.30 uur

dinsdag

8.45-12.00 uur

13.15-15.30 uur

woensdag

8.45-12.00 uur groep 1 t/m 4
8.45-12.30 uur groep 5 t/m 8

Donderdag

8.45-12.00 uur

13.15-15.30 uur

vrijdag

8.45-12.00 uur

13.15-15.30 uur groep 5 t/m 8

maandag

8.30-12.00 uur

13.00-15.00 uur

dinsdag

8.30-12.00 uur

13.00-15.00 uur

woensdag
donderdag

8.30-12.30 uur
8.30-12.00 uur

13.00-15.00 uur

vrijdag

8.30-12.00 uur

13.00-15.00 uur groep 5 t/m 8

OB: 23 u p/w
BB: 25,75 u p/w

Alternatief

OB: 24 u p/w
BB: 26 u p/w

5 gelijke dagen model

Lesuren
 5x5 uur= 25 u per week
 950 uur op jaarbasis
 Na 8 jaar: 7600 u
 Minimum moet zijn na 8 jr: 7520 uur
Urenberekening groepen 2016-2017
 Groep 1, eind groep 8: 7600
 Groep 2, eind groep 8: 7539,25
 Groep 3, eind groep 8: 7479,5 tekort:40,5 u
 Groep 4, eind groep 8: 7410 tekort: 110 u
 Groep 5, eind groep 8: 7343,95 tekort: 146,05
 Groep 6, eind groep 8: 7377,2 tekort: 142,8
 Groep 7, eind groep 8: 7421,95 tekort: 98,05
 Groep 8, eind groep 8: 7478,95 tekort: 41,05

5 gelijke dagen model
Opties voor pauze tijd leerkrachten






De leerkrachten hebben tussen 8.30-14.00 uur een half uur pauze, opgesplitst in 2
kwartieren (rond 10.00 uur en rond 12.00 uur). Er is pleinwacht georganiseerd voor deze
pauzes met bijvoorbeeld ambulant personeel (Ilse, Janneke, Maria en Suzan), vrijwilligers,
ouders. Bij aparte pauze (groep 3t/m 5 en 6 t/m 8) vraagt dit 60 minuten per dag. Bij
gezamenlijke pauze 30 minuten. Aandachtspunten: pauze voor leerkrachten groep 1-2 moet
ook geregeld worden, back-up als ambulant personeel er een dag niet is. De lunchtijd met de
kinderen wordt verrekend met de taakuren.
De lesdag wordt met een kwartier verlengd, de kinderen lunchen 15 minuten in de klas met
de leerkracht en spelen 15 minuten (’s ochtends) en 30 minuten (’s middags) buiten.
Kinderen krijgen 5 lesuren per dag. Iedere leerkracht heeft 2 keer een kwartier of 30
minuten aaneengesloten pauze en loopt 1 kwartier buiten. De lunchtijd met de kinderen
wordt verrekend met de taakuren. De kinderen gaan ’s ochtend en ’s middags gezamenlijk
naar buiten!
Er zijn 3 blokken: ochtend pauze, lunchpauze kinderen en middag pauze. Er wordt volgens
schema toezicht gehouden door leerkrachten. Iedere leerkracht heeft 2x een kwartier pauze
en moet 1 kwartier toezicht houden. Er wordt met 2 klassen samen geluncht.

Opties voor pauze tijd kinderen



Ochtend pauze wordt opgevangen door teamleden
Middag pauze wordt opgevangen door teamleden en/of ouders en vrijwilligers

5 gelijke dagen model
Uitgangspunt
maandag

8.30-14.00 uur

dinsdag

8.30-14.00 uur

woensdag

8.30-14.00 uur

Donderdag

8.30-14.00 uur

vrijdag

8.30-14.00 uur

Bij pauzeregeling optie 2 duurt de lesdag tot 14.15 uur.

Eerste 3 jaar
Om na 8 jaar aan 7520 uur te voldoen het voorstel:
- de eerste 3 jaren tot 14.15 uur les
- daarna tot 14.00 uur
maandag

8.30-14.15 uur

dinsdag

8.30-14.15 uur

woensdag

8.30-14.15 uur

Donderdag

8.30-14.15 uur

vrijdag

8.30-14.15 uur

Alle groepen maken dan voldoende uren m.u.v. groep 5
Groep 1-2 maakt teveel uren; zij zouden voldoende uren maken met lesdagen van 8.30-14.00 uur.
Dit wordt gecompenseerd met ongeveer 8 extra vrije dagen

Tips van ouders
Zoveel mogelijk tips zijn toegepast
gedurende het traject of worden nog
toegepast.
Enkele aandachtspunten:
 Onderzoek naar effecten
 Kinderen betrekken bij de keuze

‘t Kienderbenkske

Kinderdagverblijf (KDV) 0-4 jaar
 Huidige
•
•
•
•

opvangmogelijkheden:

Hele dag 7:30 – 18:00 uur
Ochtend 7:30 – 13:00 uur
Middag 12:30 – 18:00 uur
Verlengde opvang vanaf 6:30 uur of 7:00 uur

 Andere

schooltijden:

• 5 gelijke dagen model  ochtend van 7:30 tot
bijvoorbeeld 14:00 uur als extra optie
• Aangepaste schooltijden  geen wijzigingen

Ontwikkelingsgerichte
kinderopvang (OKI) 2-4 jaar
 Huidige
•
•
•
•

opvangmogelijkheden:

Maandagochtend met donderdagmiddag
Dinsdagochtend met donderdagochtend
Dinsdagmiddag met vrijdagochtend
Eventueel aangevuld met verlengde opvang tot 12
uur

 Andere

schooltijden:

• 5 gelijke dagen model of aangepaste schooltijden
 Middagopvang tot einde schooltijd.

Buitenschoolse opvang (BSO) 4-13
jaar


Huidige opvangmogelijkheden:
• VSO (voorschoolse opvang) 7:30 – 8:45 uur
• NSO (naschoolse opvang) 15:30 – 18:30 uur
• Flexibele uren (zelf je uren bepalen tegen een hoger
uurtarief



Andere schooltijden:
• vakantieopvang en flexibele opvang geen wijzigingen
noodzakelijk
• 5 gelijke dagen model  NSO van bijvoorbeeld 14:00 –
18:30 uur of 14:00 – 17:00 uur (toelichting).
• Aangepaste schooltijden  NSO van bijvoorbeeld
15:00 – 18:30 uur en VSO van bijvoorbeeld 7:30 – 8:30
uur
• Woensdagen en vrijdagen

5 gelijke dagen model versus BSO
 Meer

tijd voor gerichte activiteiten/
workshops (vanwege langere
opvangtijden).
 Meer inzet talenten medewerkers (sport,
creativiteit, muziek, cultuur, natuur enz.).

Aangepaste schooltijden versus BSO
 Geen

wijziging ten aanzien van huidige
opvangvorm

Kinderopvangtoeslag



Afhankelijk van gezamenlijk inkomen
70% minst werkende partner (24 uur = 17 uur opvang)

Overzicht
Afname 1 NSO per week gebaseerd op modaal inkomen (± € 35500,-)
begin

eind

uur/ week

uur/ jaar

Huidig

15:30

18:30

3

120

5 gelijke dagen tot 17:00 uur

14:00

17:00

3

5-gelijke dagen tot 18:30 uur

14:00

18:30

Huidig aangepast

15:00

18:30

uur/ maand

uurprijs

maand prijs

Toeslag

eigen bijdrage

10

€ 6,99

€ 69,90

€ 51,-

€ 18,90

120

10

€ 6,99

€ 69,90

€ 51,-

€ 18,90

4,5

180

15

€ 6,99

€ 104,85

€ 77,-

€ 27,85

3,5

140

11,67

€ 6,99

€ 81,55

€ 59,35

€ 22,20

Vragen
Meer informatie
Ruben Wijnen tel: 06-16197362
Info@kienderbenkske.nl

www.kienderbenkske.nl

Toelichting vanuit MR

Toelichting vanuit MR








Tenminste 70% van de ouders moet gestemd hebben
Het verschil tussen het model met de meeste en de
minste stemmen moet minimaal 20% zijn
Een niet ingeleverde stem geldt als een stem voor de
MR
Per gezin mogen 2 stemmen uitgebracht worden
Ouders die alleen nog een kind in groep 8 hebben zitten,
stemmen niet mee
Ouders van instromende kinderen (óók van schooljaar
2016-2017) stemmen mee
De uitslag van de ouderraadpleging zal leidend zijn voor
de beslissing van de MR.

Voortgang
 Ouderraadpleging

8 t/m 14 april

 Na

ouderraadpleging neemt de MR een
beslissing

 Voorbereiding

van eventueel wijziging
schooltijden, o.a. pauze regeling

Afsluiting

 Vragen

en opmerkingen?

