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Betreft: informatieavond 17 mei 

Via deze weg willen wij alle ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen van basisschool 
Sint Nicolaas uitnodigen voor de informatieavond gericht op het mogelijk wijzigen van de 
schooltijden. De informatieavond zal digitaal te volgen zijn op 17 mei vanaf 19.00 uur tot 21.00 
uur. Via de chat kunt u vragen stellen en of opmerkingen plaatsen. U krijgt een week van te 
voren een uitnodiging in uw mail met daarin een link om deel te kunnen nemen. Wilt u  
toekomstige ouders ook informeren over deze informatieavond? Zij kunnen via een mail naar 
directie.nicolaas@catent.nl aangeven dat zij ook graag een uitnodiging willen ontvangen. 
Hieronder geven we u vooraf vast wat informatie over het onderwerp. 
 
Met vriendelijke groet, 
MR en team basisschool Sint Nicolaas 
 
Redenen om het gesprek over mogelijk wijzigen van schooltijden te moeten voeren:  
Onze huidige overblijfcoördinator heeft alles fantastisch voor elkaar. Er is nauw contact met 
school en ouders en er zijn amper problemen of negatieve geluiden gericht op het overblijven. 
Omdat ook het jongste kind van de overblijfcoördinator na volgend jaar van school gaat 
hebben we begin dit jaar een vraag uitgezet voor mogelijke opvolging. Daar is geen enkele 
reactie op gekomen. Daarnaast concluderen we dat het organisatorisch rond krijgen van de 
overblijf steeds meer een uitdaging wordt. Op maandag, dinsdag en donderdag werken veel 
ouders. Daarom worden ouders die wel kunnen vaker ingepland. Op vrijdag zijn er voldoende 
ouders die kunnen helpen tijdens het overblijven en ze zijn daardoor minder vaak aan de 
beurt. Dit maakt dat we met u het gesprek willen voeren over de huidige schooltijden. 
Misschien heeft u een suggestie voor mogelijke oplossingen of heeft u wel oren naar een ander 
rooster voor de schooltijden? 
 
De huidige situatie op de Sint Nicolaas    
De school start om 8:30 uur en gaat uit om 14:45 uur. Kinderen eten tussen de middag thuis 
of bij de overblijf op school. De kinderen hebben woensdagmiddag vrij, daarnaast hebben de 
kinderen van groep 1 t/m 4 op de vrijdag een vrije middag. Overblijven wordt geregeld  door 
de overblijfcoördinator. De bijdrage van ouders in kosten per jaar, per kind bedragen op dit 
moment voor een bovenbouw kind 29 euro en voor een onderbouw kind 22 euro. Het 
afkoopbedrag bedraagt 70 euro. Dit bedrag wordt gebruikt voor de ouder die wordt ingezet 
voor de ouder die het overblijven heeft afgekocht. We zijn op dit moment met elkaar in gesprek 
over de te betalen bijdrage gekeken naar het aantal beurten dat iemand voor zijn/haar 
rekening neemt. Om zo het verschil tussen de vrijdag en de andere dagen te compenseren.     
 
Waar gaan we tijdens de informatieavond dieper op in? 
Uitdagingen gericht op het behouden van de huidige situatie. 
Wanneer er zich geen nieuwe vrijwillige overblijfcoördinator meldt kunnen we het overblijven 
door bijvoorbeeld Kinderstralen laten regelen. Zij regelen vrijwilligers en een coördinator die 
de vrijwilligers aanstuurt en de financiën bijhoudt. In het meest gunstige geval betalen ouders 
dan 400 euro per jaar per kind (10 euro in de week) aan overblijfkosten. Dit is zonder 
extraatjes (een incidentele lekkere lunch, speelmateriaal budget o.i.d.). Het inzetten van een 
leraar of onderwijsassistent voor het overblijven is duurder.   
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Wat houdt een continurooster in?  
Dit is een lesrooster waarbij de middagpauze ingekort wordt: alle kinderen blijven in de 
middagpauze op school. De kinderen eten samen met de leraar. Daarna gaan ze naar 
buiten om te spelen. De leraren houden toezicht. Er wordt geen bijdrage van ouders 
gevraagd. Er zijn verschillende varianten voor een continurooster mogelijk. Bijvoorbeeld alle 
vijf de dagen gelijke schooltijden of drie/vier lange dagen en 1/2 korte dagen met een vrije 
middag.  
 
Welke voor- en nadelen kunnen meespelen bij de keuze voor schooltijden? 

 de mogelijkheid om al dan niet tussen de middag even naar huis te gaan 
 ritme op een dag en in de week 
 duidelijkheid in structuur, regels en afspraken gedurende de dag 
 tijd om te spelen na schooltijd, één lange speelmiddag 
 mogelijkheid van ouders/verzorgers om werktijden aan te laten sluiten (flexibiliteit 

werk(gevers)) 
 tijd bij de BSO met daarbij de kosten 
 de te leveren bijdrage (meedraaien en/of betalen) aan de tussen schoolse opvang 
 halen en brengen van kinderen uit verschillende groepen op meerdere momenten op 

een dag 
 kosten, tijd van voorbereiding, taakverdeling, verplichte rusttijden, aanpassen 

contracten leraren 
 betrokkenheid bij de school van ouders/verzorgers (dorpsgevoel) 
 de lengte van een lesdag (voor de onderbouw) 
 aansluiten van tijden sport, muziek, vereniging e.d. 

 
Voor- en naschoolse opvang 
Smurfplanet, in de vorm van Mariëtte ten Hof, is ook aanwezig tijdens deze informatieavond 
om eventuele vragen over kosten en/of uitbreiden van dagdelen te bespreken.   
 
Raadplegen en informeren betrokkenen gericht op een mogelijk vervolg.  
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht bij het mogelijk wijzigen van 
schooltijden. Eerst dient de achterban, d.w.z. alle ouders van de school die met de nieuwe 
schooltijden te maken krijgen, te worden geraadpleegd. De MR is niet verplicht het resultaat 
van de ouderraadpleging over te nemen. Formeel heeft de personeelsgeleding geen 
bevoegdheid als het gaat om de vaststelling van de schooltijden. Het werk verandert immers 
niet. Wel heeft de personeelsgeleding van de MR een instemmingsbevoegdheid bij de 
vaststelling of wijziging van de arbeids- en rusttijdenregeling. Een langere/kortere lunchpauze 
valt hieronder.  
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