[CONTINUROOSTER]
Wat is een continurooster (CR)?
In een continurooster hebben de kinderen twee keer een korte pauze op school (één van een kwartier
en één van een half uur) en zijn zij vroeg vrij. Flevosprong wil graag overschakelen naar het 'vijfgelijke-dagenmodel', waarbij leerlingen alle dagen op dezelfde tijd vrij zijn. Dit houdt in dat de lessen
iedere dag om 8.30 uur beginnen en de school om 14.00 uur uit is. Alle kinderen eten hun lunch in de
klas. Steeds meer scholen in Nederland stappen over op een continurooster, omdat een
continurooster voor meer rust en duidelijkheid bij leerlingen (en ouders) zorgt. Bovendien werken in
steeds meer gezinnen beide ouders, waardoor veel kinderen in de praktijk al overblijven. Inmiddels
hanteert volgens DUO Onderwijsonderzoek nog maar een derde van de basisscholen traditionele
schooltijden.
1.

Waarom wil de Flevosprong op een continurooster overgaan?

Meer effectieve onderwijstijd
Het grootste voordeel voor de kinderen is de rust en regelmaat die het 5-gelijke-dagen-model geeft.
Hierdoor verbeteren de leerprestaties, omdat de effectieve onderwijstijd omhoog gaat. De kortere
middagpauze geeft kinderen minder aanleiding om zich te vervelen waardoor zij minder vaak
ongewenst gedrag vertonen. Leerlingen hebben geen opstarttijd meer nodig na een lange
middagpauze; ze zijn rustiger en sneller geconcentreerd.

Betere aansluiting naar VO
Het CR sluit beter aan bij het systeem dat het voortgezet onderwijs hanteert. Voor kinderen uit de
hogere groepen kan dit de overstap naar het vervolgonderwijs vergemakkelijken.

Gemeenschapsgevoel
Samen eten bevordert het gemeenschapsgevoel. Er is geen onderscheid meer tussen kinderen die wel
en niet overblijven. Bovendien hoeft er niet meer te worden gehaast tussen de middag met eten en
halen en brengen

Verkeersveiligheid
Verder komt het de verkeersveiligheid ten goede, omdat ouders maar 1 keer per dag hun kinderen
hoeven weg te brengen en 1 keer op te halen. Bovendien is het ophalen op een ander tijdstip dan de
overige scholen in de omgeving, want kinderen zijn eerder vrij. Dat laatste wordt door voor veel
ouders die elders in een continurooster draaien als een pluspunt ervaren.

Meer tijd na school (thuis)
Na school is er meer tijd voor contact tussen ouders en hun kinderen, maar ook voor spelen, sporten,
muziek en kinderfeestjes.
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Meer tijd na school (BSO)
Een uur extra BSO biedt meer ruimte en mogelijkheden voor het activiteitenaanbod. Hierdoor kan de
kwaliteit van de opvang verder verbeteren, doordat de opvang een beter inhoudelijk programma kan
bieden.

Buitenschoolse activiteiten schakelen mee
Als er in de toekomst meer scholen in de gemeente overschakelen, passen verenigingen zich hierop
vaak aan door eerder te starten. Hierdoor ervaren ouders minder stress rondom de avondmaaltijd.

Stabilisatie of groei van Flevosprong
Een ander punt dat pleit voor invoering is dat het onze school de kans geeft zich te onderscheiden van
andere scholen. Het nieuwe model trekt leerlingen in een vergrijzende wijk en is daarom voor de
Flevosprong een belangrijke factor. Het continurooster kan voor veel tweeverdieners reden zijn voor
juist die school te kiezen. Veel ouders laten de tijden meespelen in de keuze van de school.

Gunstigere werk-privé balans
Een aaneengesloten schooldag maakt het ouders gemakkelijker om een goede balans te vinden tussen
werk en privé. Bovendien hebben ouders ook de mogelijkheid om op woensdag en vrijdag te werken.
Hierdoor behoort meer uren werken tot de mogelijkheden. Bij evaluaties in andere plaatsen heeft het
bedrijfsleven aangegeven er blij mee te zijn, omdat de werktijden van werknemers gunstiger voor hen
uitpakken.

1.

Wanneer gaat het nieuwe rooster mogelijk van start?
Als het referendum uitwijst dat een meerderheid van de ouders voor invoering is, dan willen
Flevosprong en MR er ook zo snel mogelijk mee beginnen: 1 januari 2018.
Dit geeft ouders nog enkele weken de tijd om in te spelen op de nieuwe schooltijden. Zie vraag 1
onder ‘Invoering’.
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[INVOERING]
1. Wanneer is het de bedoeling dat de Flevosprong overgaat?
Team en MR en OR willen bij voorkeur starten op 1 januari 2018.
2. Gaan alle groepen in één keer over op het continurooster?
Ja.
3. Hebben ouders er nog iets over te zeggen?
Jazeker. Op 11 oktober om 19.30 uur is er een informatieavond waarin ouders uitleg en een
toelichting krijgen op het CR. Via uw kinderen krijgt u een dag later, 12 oktober, stembiljetten mee
waarin u in een referendum voor of tegen invoering kunt stemmen. U heeft tot en met woensdag 18
oktober de tijd uw stembiljet in de stembus in de middenruimte in te leveren.

[REFERENDUM]
1.

Wat is een referendum?
Een “volksraadpleging”. In dit geval wordt uw mening gevraagd over het al dan niet invoeren van het
continurooster op de Flevosprong.

2.

Wanneer gaat het referendum plaats vinden?
Van donderdag 12 tot en met woensdag 18 oktober. In de middenruimte staat een stemhokje, waar u
eventueel ter plekke uw stem nog kunt uitbrengen, en een stembus. U kunt het ingevulde biljet c.q. de
ingevulde biljetten natuurlijk ook aan uw kinderen meegeven.

3.

Hoe vindt het referendum plaats?
Iedere ouder/verzorger krijgt 1 stembiljet dat op 12 oktober aan de kinderen wordt meegegeven. Een
meerderheid van de uitgebrachte stemmen moet voor zijn om daadwerkelijk per 1 januari 2018 op het
CR over te gaan.

4.

Is er een notaris betrokken bij het referendum?
Nee, maar de telling vindt plaats onder toeziend oog van de algemeen directeur van Spil, directie
Flevosprong, MR en ouderraad.

5.

Ik heb behoefte aan meer informatie voordat ik mijn mening geef tijdens het referendum. Bij wie
kan ik terecht?
Voorafgaand aan het referendum is er een informatieavond (11 okt. 19.30 uur). Ook kunt u voor al uw
vragen en opmerkingen terecht bij locatieleider Renée Lelieveld. Spreek haar gerust aan of mail;
continurooster@flevosprong.nl.

6.

Wat gebeurt er als het referendum een positieve uitslag heeft?
Bij een ‘ja’ wordt het CR per 1 januari 2018 ingevoerd.

7.

Wat gebeurt er als het referendum een negatieve uitslag heeft?
Bij een ‘nee’ vindt er voorlopig geen invoering plaats.
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[CONTINUROOSTER IN DE PRAKTIJK]
1.

Hoe ziet een schooldag eruit in het nieuwe model?
In het vijf-gelijke-dagen-model gaan de kinderen iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De
lunch/speelpauze voor alle kinderen is van 12.00 uur tot 12.30 op school, onder toezicht van de
leerkracht. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Kleuter-, midden- en bovenbouw zullen elkaar
afwisselen met buiten spelen.

2.

Komen de kinderen wel voldoende tot rust in een continurooster?
Uit ervaring van andere scholen blijkt dat deze vraag het meest onder ouders leeft. Leerkrachten delen
hun dagelijkse lesprogramma zodanig in, dat momenten van inspanning en ontspanning worden
afgewisseld. In de praktijk blijkt dat leerlingen juist meer rust ervaren dan in de huidige traditionele
lesstructuur.

3.

Eten alle kinderen iedere dag op school?
Ja.
Als iedere leerling hetzelfde dagprogramma heeft, geeft het iedereen, zeker de leerlingen,
duidelijkheid en rust. Uit ervaringen van andere scholen die voor dit vraagstuk stonden, blijkt dat
vooral thuisblijvende ouders bang zijn het contact met hun kind tussen de middag te missen. Echter is
dit moment in veel gezinnen juist een hectisch uur waarin kinderen van en naar school moeten
worden gebracht en er met veel haast een lunch moet worden genuttigd. Het contact met het kind
wordt in een continurooster na schooltijd juist langer dan in het huidige model.

4.

Krijgen de kinderen wel voldoende tijd om hun lunchpakketje op te eten?
Doorgaans heeft ieder kind voldoende aan een half uur, zo blijkt uit ervaringen op scholen met een
continurooster. Zien eten, doet eten. Flevosprong ziet de lunchpauze als een gezellig rustpunt waarin
er tijd is voor een verhaaltje en een babbeltje. Het feit dat er na het eten buiten mag worden
gespeeld, is voor vrijwel alle kinderen een goede reden om niet te lang over hun boterhammen te
doen.

5.

Hoe zit het de 4-jarigen die moeite hebben om de langere dagen vol te houden?
Leerlingen die net 4 zijn geworden, hebben ook in het huidige rooster soms moeite om het een hele
dag op school vol te houden. In overleg met de ouders worden sommige kinderen daarom ‘s middags
wel eens thuisgehouden. Dit zal met het continurooster niet anders zijn. De kinderen kunnen dan in
overleg met de leerkracht om 12.00 uur worden opgehaald.

6.

De kinderen zijn eerder vrij, dat is lastig vanwege ons werk.
Mogelijk zijn uw werktijden, voor zover dat mogelijk is, ingesteld op de schooltijden. Nu kan het zijn
dat u met uw werkgever in gesprek moet over aanpassing daarvan. Kinderopvang Dronten heeft
kenbaar gemaakt om kinderen die nu al naar de BSO gaan, met ingang van het continurooster, om
14.00 uur op te vangen. Tevens is zij bereid om kinderen die nu geen gebruik maken van de BSO, dat
ene uur tegen een kleine vergoeding op te vangen. Dit is een tijdelijke maatregel van een half jaar om
ouders de tijd te geven hun schema op de nieuwe schooltijden af te stemmen. Meer hierover leest u
in vraag 13.

7.

Nu verliezen we de vrije woensdagmiddag.
De woensdagmiddag begint in het nieuwe rooster inderdaad 1,5 uur later, maar daar staat tegenover
dat kinderen in het nieuwe model op ma, di, do (en de bovenbouw ook op vrijdag) eerder uit zijn.

8.

Heeft het effect op de vakanties?
Nee.
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9.

Heeft het effect op de studiedagen?
Nee.

10. En sport- en muziekles dan?
Als de roosteraanpassingen doorgaan heeft dit geen gevolgen voor de Drontense zwem-, sport- en
muzieklessituatie. Mocht dit onverhoopt toch zo zijn, dan is school bereid zich een half jaar aan deze
leerling aan te passen. Deze optie wordt tot het einde van het schooljaar aangeboden.
11. Mijn kind(eren) gaan naar de BSO. Hoe moet dat als zij een uur eerder vrij zijn?
Van alle leerlingen gaat er nu al een groot aandeel naar de BSO. Kinderopvang Dronten is partner in dit
project. De kinderopvangorganisatie is bereid en er klaar voor om de openingstijden aan te passen.
Ook Kinderopvang De Krieltjes heeft aangegeven hierop in te willen spelen. Gaan uw kinderen naar
een andere opvang of naar een gastouder, dan zult u zelf navraag moeten doen.
12. Het CR betekent dat mijn kind(eren) een uur langer op de BSO doorbrengen.
Voordeel van meer BSO-tijd is dat het de leiding meer ruimte biedt voor andere activiteiten. Daardoor
gaat de kwaliteit van de opvang omhoog.
13. Hoe zit dat met de kosten van de BSO?
Kinderopvang Dronten heeft een berekening gemaakt op basis van de tarieven van 2017, omdat de
tarieven voor 2018 nog niet bekend zijn. In onderstaand overzicht een vergelijking van de huidige
kosten en de kosten na invoering van het continurooster. Hierbij is onderscheid gemaakt in vaste
opvang tijdens schoolweken en flexibele opvang. Voorwaarde voor het aanbieden van opvang vanaf
14.00 uur is dat er minimaal 3 aanmeldingen zijn. Gezien het aantal kinderen van de Flevosprong dat
nu BSO afneemt, lijkt dit haalbaar te zijn.

Vaste opvang tijdens schoolweken

Tijden

Uurtarief
2017

Kosten per maand
2017

Huidig: middag kort

15.00-18.00 uur

€ 6,90

€ 69,00

Na invoering continurooster: middag
continurooster

14.00-18.00 uur

€ 6,90

€ 92,00

Flexibele opvang

Tijden

Uurtarief
2017

Kosten per keer 2017

Huidig: flex middag kort laat

15.00-18.00 uur

€ 7,40

€ 22,20

Na invoering continurooster: flex middag
continurooster

14.00-18.00 uur
14.00-15.00 uur

€ 7,40
uurtarief

€ 29,60
(tijdelijke optie)

Het is helaas niet mogelijk om aan te geven wat dit betekent voor de hoogte van de
kinderopvangtoeslag, omdat dit afhankelijk is van het inkomen en daarmee voor iedere ouder anders
is. Overigens is het zo dat de kosten die u nu maakt voor de Tussen-schoolse opvang niet wordt
meegerekend in de kinderopvangtoeslag. Dat zal wel zo zijn met het uur extra BSO dat er in het CR bij
komt.
Totaal komt dit neer op een bruto kostenverhoging van € 23,-, maar er vallen ook kosten weg. Tussenschoolse opvang kost nu € 2,40 per keer (tarief 2017), deze kosten vervallen, want in het
continurooster eten de leerlingen in de middagpauze hun lunch in de klas. Onder de streep komt dit
neer op een bruto kostenverschil van € 20,60. Voor kinderen die geen gebruik maken van de BSO is er
een tijdelijke regeling om problemen op korte termijn op te lossen. Kinderopvang Dronten is namelijk
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bereid om deze kinderen, dat ene uur tegen het gangbare uurtarief op te vangen (zie schema
hierboven). Dit is een tijdelijke maatregel van een half jaar om ouders de tijd te geven hun schema op
de nieuwe schooltijden af te stemmen.

14. Gaan de andere basisscholen op het scholeneiland (De Zonnewijzer en Het Kompas) op termijn ook
over op het continurooster?
Uit navraag bij de directie van andere scholen in onze wijk blijkt, dat zij geen concrete plannen hebben
om er op korte termijn iets mee te gaan doen.

[VRAGEN & OPMERKINGEN]
De deur van locatieleider Renée Lelieveld staat altijd voor u open om zaken waar u tegenaan loopt of
verduidelijking over wenst te bespreken. U vindt Renée in het kantoor naast groep 4
continurooster@flevosprong.nl
T. 0321-318 524
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