Aan de ouders/verzorgers,

13 juni 2014

Al een aantal jaren krijgen we als school vragen over de invoering van het continurooster. Steeds
meer scholen gaan over tot invoering. De maatschappij vindt invoering belangrijk, omdat het de
combinatie van werken en gezin makkelijker maakt. De huidige tussenschoolse opvang brengt de
nodige kosten met zich mee voor ouders. Ook uit het oudertevredenheidonderzoek blijkt een
voorkeur voor andere schooltijden. We merken dat ook steeds meer nieuwe ouders het
continurooster belangrijk vinden bij het kiezen van een school.
U heeft eerder in de ouderkrant kunnen lezen over het voorgenomen besluit om over te gaan op
invoering van het continurooster. Ook heeft u kunnen lezen dat dit besluit ter instemming is
voorgelegd aan de medezeggenschapraad (MR) van onze school, daarin bent u als ouders ook
vertegenwoordigd.
Afgelopen woensdag heeft de MR ingestemd met de invoering van het continurooster met ingang
van het komende schooljaar.
Het wel of niet over gaan op een continurooster is een belangrijk besluit. Daar hebben we als
schoolleiding samen met een speciale werkgroep, de MR en het team in het afgelopen schooljaar
veel over gedacht en gesproken. We zijn ook op bezoek geweest bij andere scholen om te praten
over de voor- en nadelen.
De schooltijden zullen vanaf 25 augustus 2014 zijn:
Maandag
8.30 uur – 14.30 uur
Dinsdag
8.30 uur – 14.30 uur
Woensdag
8.30 uur – 12.30 uur
Donderdag
8.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag
8.30 uur – 12.30 uur
We hebben voor een rooster met 3 lange dagen gekozen, omdat dit het meeste aansluit bij wat
ouders en kinderen nu ook gewend zijn. De vrije woensdag- en vrijdagmiddag blijven dus bestaan.
De kinderen eten tussen de middag met de eigen leerkracht in de groep en gaan daarna een kwartier
naar buiten. De leerkracht heeft dan een kwartier pauze. De surveillance op het schoolplein wordt
gedaan door de ambulante mensen: de intern begeleiders, bouwmanagers, onderwijsassistenten en
directie.
Aan het continurooster zijn voor u als ouders geen kosten verbonden. In de bijlage bij deze brief kunt
u de afspraken lezen die we gemaakt hebben over de eet- en pauzemomenten.
Natuurlijk zal iedereen best even moeten wennen aan de nieuwe situatie. Maar de ervaring op
andere scholen leert dat het snel went en dat het voor veel kinderen rustiger is. In de loop van het
schooljaar zullen we met het team en de MR evalueren hoe het gaat en bespreken of er nog
aanpassingen nodig zijn.
Ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen heeft. Daarom zijn
er op dinsdag 17 juni twee ouderbijeenkomsten, de eerste van 8.30 uur tot 9.30 uur en de tweede
van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ik ben ook bereikbaar op 0492-599745 of via de mail:
directie@bs-goedeherder.nl.
Met vriendelijke groet,
Ingeborg Schrama
Directeur

Afspraken m.b.t. het continurooster op De Goede Herder

 De kinderen eten met de leerkracht in de eigen klas.
 Per groep wordt gekeken of er hulpouders nodig zijn bij
het overblijven. Dit wordt dan geregeld door de
leerkracht van de groep.
 Elk kind brengt zelf eten en drinken mee, in een aparte
tas.
 De tas hangt aan de kapstok.
 Zorg voor een gezonde lunch: brood, groente en fruit.
GEEN snoep, koeken etc.
 Kinderen kunnen water drinken in de klas of brengen
zelf drinken mee in een pakje of beker. GEEN frisdrank,
energie- of sportdrank.
 Lege drinkpakjes gaan na het eten in de trommel mee
naar huis.
 Eten dat niet helemaal op is gaat mee naar huis, zodat u
als ouder ziet wat uw kind gegeten heeft.
 Tijdens het eten is het rustig in de klas: we kijken geen
filmpjes en er is geen harde muziek.

