Vragen en antwoorden n.a.v. Inloopavond TMO en Schooltijden

Afstemming O2G2 Scholen
Feniks is dit schooljaar al gestart met een gelijke dagen-model. Afstemming kan zijn dat AquaMarijn
en Meander deze optie ook gaan kiezen.
Wanneer weten ouders de keus
Wanneer de ouderraadpleging en de teamkeus gelijkluidend is willen we dit voor de meivakantie
meedelen
Wat zal TMO ongeveer gaan kosten bij optie 1?
Zal ergens tussen de €3 a €5 liggen, afhankelijk van de gewenste kwaliteit)
Verdwijnt er geen lestijd bij optie 2?
Nee. Maar dat geldt natuurlijk voor alle modellen. De wet is hier heel duidelijk in.
(in de afgelopen twee compensatiejaren hebben we de leerlingen zelfs meer onderwijstijd
aangeboden)
Is het niet gelijktijdig eindigen van de schooldag niet storend?
Op de Gravenburglocatie heeft dit door afstemming en overleg niet tot storende situaties geleid. Een
eventueel nieuwe situatie zal ook weer nieuw overleg en afstemming op de beide locaties nodig
maken.
Tav de verkeerssituatie: optie 2 en 3 beperken het aantal breng- en haalmomenten. Opties 2 en 3
spreiden na schooltijd de ‘haal-stroom’.
Wat vinden de leerkrachten?
Het team spreekt zich uit voor optie 2. Omdat het een nieuwe situatie is moet er opnieuw gekeken
worden naar de pauzemomenten (1x half uur of 2x kwartier).
Is al bekend waar “het kwartier” bij optie 1 terugkomt?
De kwartieren uit de compensatie-overgangsjaren komen natuurlijk te vervallen. Dit geldt voor alle
opties. De drie modellen werken met hetzelfde aantal onderwijsuren.
Wat doen de leerkrachten tijdens het buitenspelen?
Toezicht of pauze (in roostervorm)
Hoe worden de pauzes geroosterd (met andere school)
Met de beide O2G2-scholen zal dit net als nu moeten worden afgestemd
Wat is in het belang van het kind?
Rust, veiligheid, overzicht en een eenduidig pedagogisch schoolklimaat.
Spelmoment tussen de middag blijft)
Model 2: neemt het aantal lesuren af?
Nee

Ervaring bij andere scholen met optie 2?
Ja. Ook met diverse basisscholen (fysiek) contact mee geweest. Landelijk maken in versneld tempo
basisscholen de keus voor continuroosters. Geen enkele school heeft na evaluatie en bevinden de
stap naar de oude situatie van een lange middagpauze gezet.
Hoe lang de middagpauze bij de verschillende opties?
1 : 75 minuten
2 en 3 : 45 minuten
Mogelijkheid om op 8.15 te starten?
Nee
Is het onderwijstijd als je met de leerkracht eet
Ja, omdat er een didactische invulling aan gegeven wordt. Voorlezen, Schooltelevisie etc.
Wordt verantwoord middels een document naar inspectie.
Is er genoeg ruimte op het schoolplein.
Net zoveel als in huidige situatie
Zijn er activiteiten na school mogelijk (sport, drama, muziek)
Wordt niet door school georganiseerd/gesubsidieerd. Is taak van de NSO of andere derden.
Hoe worden ouders in de verdere invulling betrokken?
Ouderraadpleging loopt nog. Rekening houdend met de uitkomsten wordt een voorstel uitgewerkt
en aan de oudergeleding van de MR voorgelegd
Krijgen beide locaties dezelfde tijden?
Ja.
Wordt overwogen inclusief eten?
Op dit moment geen punt van aandacht
Hoe zit het met naschoolse opvang?
We gaan vanuit school ‘Flexibele NSO’ nader uitzoeken.
Hoe wordt het organisatorisch geregeld? (docenten vraag) (duur pauze etc.)
Let daarbij op verschillen onder- bovenbouw.
Deze roosters worden nog uitgewerkt.
Hebben leerkrachten geïnformeerd bij collega-scholen?
Ja met name bij de Dom Helder Camara school. (groep 1/2 uur pauze buitenspelen o.b.v. ouders en
tegen betaling ped.medewerkers)
Tip!
Onderbreek de lange dagen met vakken als muziek, dans, drama, sport.

