Ouderraadpleging i.v.m.
TussenMiddagOpvang (overblijven)
en daaraan gerelateerde Schooltijden

Aan alle ouders/verzorgers van cbs AquaMarijn
a. Zoals reeds aangegeven in de nieuwsbrief van januari jl. leidt de huidige TMO-organisatie tot
grote tekorten en kan momenteel met inzet van de Pitstopreserves de TMO worden
gegarandeerd tot de zomervakantie. Er dreigt een faillissement van de stichting Pitstop.
b. Dit schooljaar eindigt de overgangsfase van twee jaar die nodig was om in het kader van de
overstap naar het ‘Hoorns Model’ (alle groepen dezelfde begin- en eindtijden) de onderwijstijd
voor alle kinderen te garanderen en zelfs iets op te plussen.
Beide ontwikkelingen vragen m.i.v. het nieuwe schooljaar 2014-2015 om een structurele en
integrale oplossing.
Omdat we ons heel goed beseffen dat het wijzigen van schooltijden doorwerkt in de organisatie
van naschoolse vormen van opvang hechten we veel belang aan een ouderraadpleging in deze
situatie. We willen daarom peilen naar welke optie de voorkeur van onze ouders/verzorgers uit
gaat. We willen dit organiseren middels een digitale enquête. Onderaan deze informatiebrief
leest u hoe u hieraan kunt deelnemen. De sluitingstermijn is 15 maart.
Ook het schoolteam buigt zich over de gewenste situatie en zal haar keus maken. Nadat beide
geledingen zich hebben uitgesproken zal de schoolleiding in overleg met de MR een
weloverwogen model uitwerken, daarbij nadrukkelijk rekening houdend met de uitkomsten van
de twee raadplegingen.
Dat we niet enkel naar de huidige TMO-situatie willen kijken (en dus meerdere opties aanbieden)
heeft zeker ook te maken met het landelijke (en ook plaatselijke) beeld dat steeds meer
basisscholen kiezen voor vormen van continuroosters om zo een meer afgestemd schooldagritme
te kunnen aanbieden. Ook op cbs AquaMarijn willen we de kwaliteit, de veiligheid, het
pedagogisch klimaat en de beheersbaarheid zwaar laten meewegen in de keuzes die gemaakt
moeten worden.
Onderstaand hebben we de drie mogelijke opties vermeld. We hebben geprobeerd kort te
schetsen wat de opties inhouden en hoe ze in de praktijk zichtbaar zijn.
Korte beschrijving van de drie opties:
Optie 1: Continueren van de huidige wijze van TussenMiddagOpvang
T.a.v. de TussenMiddagOpvang:
- de TMO staat los van het lesrooster (2 onderwijsblokken met een langere middagpauze)
- de school gaat de TMO tegen betaling zelf (laten) regelen
- het toezicht en de begeleiding wordt gedaan door derden (vrijwilligers)
- wanneer hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de opvang zullen Pedagogisch
Medewerkers worden ingezet (met natuurlijk navenant hogere TMO-kosten)
T.a.v. de Schooltijden:
- alle groepen hebben dezelfde schooltijden
- de schooltijden blijven grotendeels gelijk aan de huidige schooltijden
(er zal een verschuiving van een kwartier zijn i.v.m. het stoppen van de overgangsjaren)

Optie 2: Een continuerooster op de lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag)
T.a.v. de TussenMiddagOpvang:
- op maandag, dinsdag en donderdag een continuerooster
- de TMO wordt geïntegreerd in/afgestemd op het schoolrooster
- alle leerlingen blijven over en eten samen met de leerkracht
- er zijn voor ouders/verzorgers geen of weinig kosten aan verbonden
- na de lunch is er een korte speelpauze van een half uur met toezicht door leerkrachten
(bijgestaan door mogelijk andere vrijwilligers)
T.a.v. de Schooltijden:
- alle groepen hebben dezelfde schooltijden
- de schooltijden op woensdag en vrijdag blijven ongewijzigd (geen TMO-organisatie)
- omdat er sprake is van een kortere middagpauze zijn de leerlingen op maandag, dinsdag en
donderdag om 14.30 uur vrij
Optie 3: Een Vijf-gelijke-dagen-model
T.a.v. de TussenMiddagOpvang:
- op alle dagen is er TMO
- de TMO wordt geïntegreerd in het schoolrooster
- alle leerlingen blijven over en eten samen met de leerkracht
- er zijn voor ouders/verzorgers geen (of nauwelijks) kosten aan verbonden
- na de lunch is er een korte speelpauze van een half uur met toezicht door leerkrachten
(bijgestaan door mogelijk andere vrijwilligers)
T.a.v. de Schooltijden
- alle groepen hebben zelfde schooltijden
- de onderwijstijd wordt evenredig verdeeld over alle dagen
- er is geen sprake meer van de vrije woensdag- en vrijdagmiddag
- de leerlingen zijn alle dagen vrij om 14.00 uur
Wanneer bovenstaande informatie onvoldoende is om uw mening te kunnen bepalen, bent u
van harte welkom op de ouder-inloop-avond waar u uw aanvullende vragen kunt stellen.
We hebben deze inloopavond gepland op maandag 17 februari as. op de locatie Reitdiep.
U bent uitgenodigd tussen 20.00 uur en 21.00 uur en natuurlijk staat daar de koffie klaar.
Het nieuwe model heeft de instemming nodig van de MR. Zowel de schooldirectie als de
oudergeleding van de MR (OMR) kunnen volgens de wet daarbij de uitkomst van de
ouderraadpleging naast zich neer leggen. Uiteraard weegt voor zowel de schoolleiding als de MR
de uitkomst van de ouderraadpleging zwaar. De personeelsgeleding van de MR (PMR) heeft
instemmingsrecht op de personele consequenties.
Hoe neemt u deel aan de ouderraadpleging:
·- ga naar de website
http://cbsaquamarijn.nl/MR/Raadpleging.aspx
- Klik op de link naar de enquête
Let op: er mag per gezin (= per oudste leerling) 1 stem worden uitgebracht.
Sluitingstermijn: 15 maart 2014
We hopen dat iedereen gebruik maakt van de mogelijkheid om een stem uit te brengen. Een
hoge respons geeft ons het meest duidelijke en betrouwbare inzicht. Na de raadplegingen en de
inloopavond hopen we u zo spoedig mogelijk te informeren over het nieuw uitgewerkte model.
Met een vriendelijke groet,
Jos Groenewold
Om misverstanden te voorkomen bij de gehanteerde terminologie:
- Hoorns Model
Binnen dit model hebben alle groepen dezelfde begin- en eindtijden
- Continurooster
De tussenmiddagopvang is geïntegreerd in het schooldagrooster

