Evaluatie continurooster
Zoals bekend hebben we het huidige continurooster van obs De Veenvlinder in de afgelopen periode
geëvalueerd. Een werkgroep bestaande uit enkele personeelsleden, een MR lid (ouder) en de
directie heeft de mening gevraagd van:
- de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8
- het team van obs De Veenvlinder
- de ouders d.m.v. de oudertevredenheid-enquête
We hebben hierbij veel input gekregen waarvoor onze dank!
Na de raadpleging van de verschillende geledingen heeft de werkgroep een advies voorgelegd aan
de MR. Zij hebben afgelopen maandag ingestemd met het voorstel zodat m.i.v. het volgend
schooljaar (augustus 2018) met het volgende model gestart gaat worden:

Groepen 1 & 2
Groepen 3 t/m 8

Maandag
8.30-14.15 u.
8.30-14.15 u.

Dinsdag
8.30-14.15 u.
8.30-14.15 u.

Woensdag
8.30-12.30 u.
8.30-12.30 u.

Donderdag
8.30-14.15 u.
8.30-14.15 u.

Vrijdag
8.30-12.30 u.
8.30-14.15 u.

Het betreft een 4-gelijke dagenmodel met uitzondering van de vrijdag waarop de groepen 1 & 2 om
12.30 u. vrij zijn.
De voordelen ten opzichte van het huidige model:
- Meer structuur: alle leerlingen (behalve op de vrijdag) zijn op hetzelfde tijdstip vrij;
- Vanuit de leerlingen was een wens om in elk geval 1 vrije middag te houden, vandaar dat de
woensdagmiddag vrijgehouden is;
- Langere pauze: de pauze voor het buitenspelen gaat tussen de middag van 15 naar 30
minuten* waardoor er meer buitenspeeltijd is. Ook vanuit de leerkrachten was dit een wens
zodat er ook echt even tijd is om te pauzeren.
(*) Om de onderwijstijd in 8 leerjaren te behalen (7520 uren) zullen de bovenbouwgroepen -6 t/m 8de komende jaren nog 2 dagen in de week, 15 minuten pauze hebben. We zullen deze kortere pauze
zoveel mogelijk inplannen op de dagen dat er gym gegeven wordt, zodat er op deze dag al een extra
beweegmoment is.
We zijn blij dat we u de veranderingen in het huidige rooster op een vroegtijdig moment door
kunnen geven zodat evt. aanpassingen in werktijden, oppasroosters, afspraken met de BSO, etc. ook
op een vroeg moment kunnen plaatsvinden.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mochten er nog vragen zijn dan kunt u
zich wenden tot:
- Medezeggenschapsraad (mr.veenvlinder@stichtingbaasis.nl)
- Tessa Kampinga (coördinator) – veenvlinder@stichtingbaasis.nl

