Praktische uitwerking 5-gelijke-dagenrooster door de werkgroep Andere Schooltijden, ingangsdatum maandag 23 augustus 2021.
Leden van de werkgroep:
-

OMR: Renske ten Heuvel, Victor van Leeuwen
PMR: Rosan Tissingh en Vincent Mennenga
OR: Annemarie Rosing
Overblijfcommissie: Maartje Kramer

Directeur: Ilona van Leuveren
Belangrijkste punten:
-

-

-

Er is één overstapjaar nodig om die verplichte onderwijstijd te kunnen gaan maken. Schooljaar 2021-2022 zijn onze leerlingen op alle dagen op
school van 8.20-14.00 uur. Dit is een uitbreiding van de onderwijstijd met 50 minuten per week, voor alle groepen, gedurende één schooljaar.
Er zijn (in de meeste schooljaren) 7 margedagen per jaar mogelijk, naast de vaste (verplichte) margemomenten die we nu ook al kennen
(vrijdagmiddag voor de kerstvakantie + vrijdagmiddag voor de zomervakantie + Bijeen-studiedag). Dit zijn dagen waarop de leerlingen vrij zijn en het
team ontwikkeltijd heeft (studiedag). Hiervan zet het team het eerste jaar niet alle dagen in, zodat de overstap naar het vijf-gelijke-dagenrooster
(in combinatie met uitbreiding van de onderwijstijd met 50 minuten per week) in eén schooljaar gemaakt kan worden. De data van deze dagen
zullen zo evenredig mogelijk over het jaar worden verdeeld, besproken met de MR en worden voorafgaand aan het schooljaar vermeld in de
schoolgids (inlegvel). Er zijn geen aparte onderbouwvrije dagen meer.
Eet/drinkmomenten duren voor de leerlingen een kwartier. Dat is in ons huidige model ook al zo, hier verandert niets in.
Tijdens eet/drinkmomenten vinden onderwijsactiviteiten plaats (denk aan voorlezen o.i.d.).
Tussen de middag hebben de leerlingen een half uur pauze (buitenspelen). Dit is in de huidige situatie met Corona (vanaf 9 februari) ook al zo.
Hybride pleinwacht tussen de middag; ouders samen met één van onze leerkrachten. Er zal door de overblijfcommissie een pleinhulprooster
worden gemaakt waarin alle gezinnen een plaats krijgen. Doordat leerkrachten in de pauze ook meelopen, zijn er minder ouders nodig. In praktijk
zal het neerkomen op ongeveer 4x per jaar.
De duur van de pleinhulp door ouders wordt teruggebracht van één uur in de oude situatie naar 45 minuten na de zomervakantie. Hiervan is een
kwartier gepland voor hulp in groep 1-2 en een half uur voor pleinwacht tijdens het buitenspelen.
In oktober en december zal de werkgroep bij elkaar komen om de praktische uitwerking van dit plan te evalueren en indien nodig bij te stellen.
Vanaf schooljaar 2022-2023 duurt de schooldag voor alle groepen van 8.30-14.00 uur.

Hoe ziet een dag er dan (globaal) uit?
8.15 uur

De 1e bel gaat, leerlingen naar binnen

Gr 3-8

Inloop groep 1-2, buitenspelen (soepele overgang van thuis naar school,
overdracht met ouders mogelijk, net als nu). Aansluitend lesblok 1 tot 10.00 uur.

Gr 1-2

8.20-10.00 uur

Lessen starten, 1e blok tot 10.00 uur

Gr 3-8

10.00-10.15 uur

Eet/drinkmoment,
geen pauze (onderwijsactiviteit)

Gr 1-8

10.15-10.30 uur

15 minuten pauze (buitenspelen) voor alle leerlingen.

Gr 1-8, pleinwacht wordt volgens rooster door personeel verdeeld.
Pleinwacht = verantwoordelijk. Andere collega’s hebben (indien
mogelijk) 15 minuten pauze.

10.30-11.45 uur

Lessen, 2e blok tot 11.45 uur

Gr 1-8

11.45-12.00 uur

Eet/drinkmoment =
geen pauze (onderwijsactiviteit).

Gr 1-8

Ouderhulp in groep 1-2.
12.00-12.30 uur

30 minuten pauze (buitenspelen) voor alle leerlingen.

12.30-14.00 uur

Lessen, 3e blok tot 14.00 uur

14.00 uur

Groep 1-2 blijft buitenspelen tot ongeveer 13.00 uur. Daarna andere
lesactiviteiten
Eindtijd, alle leerlingen naar huis/BSO

Dagelijks ondersteuning door één ouder (hybride, volgens rooster)
tijdens eten/drinken in groep 1-2.
Gr 1-8, pleinwacht wordt volgens rooster door personeel verdeeld met
dagelijkse ondersteuning van één ouder (hybride, volgens rooster).
Pleinwacht = verantwoordelijk. Andere personeelsleden hebben 30
minuten pauze.
Gr 3-8
Gr 1-2
Gr 1-8

We gaan met dit plan van start na de zomervakantie. Heeft u in de loop van de tijd ervaringen/opmerkingen/vragen/aanvullingen die de werkgroep
beslist mee zou moeten nemen in hun evaluatie in oktober of december? Spreekt u dan een van de leden van de werkgroep aan of mail naar het emailadres van de MR: mrposthoorn@gmail.com.

