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Aan alle ouders/verzorgers van cbs AquaMarijn,
In de ouder-raadpleging over de schooltijden in het nieuwe schooljaar (2014-2015), in combinatie met de
nieuwe TussenMiddagOpvang, is overduidelijk de voorkeur uitgesproken voor optie 2: een continurooster op
de lange schooldagen. De uitslag van de ouderraadpleging in cijfers:
Optie 1: de huidige situatie/opzet continueren
16%
Optie 2: continurooster op de lange dagen (maandag/dinsdag/donderdag)
66%
Optie 3: op alle dagen dezelfde schooldagen
18%
De MR heeft deze week ingestemd met de keuze voor optie 2 met ingang van het schooljaar 2014-2015.
Alle leerlingen blijven daarom met ingang van het nieuwe schooljaar tussen de middag op school en lunchen
samen met hun leerkracht. Ook het toezicht tijdens het (buiten) spelen valt tussen de middag dan onder de
verantwoordelijkheid van school. Omdat veel ouders/verzorgers nieuwe afspraken moeten maken met de
opvang buiten schooltijd, hierbij alvast een overzicht van de nieuwe schooltijden:
Maandag, dinsdag en donderdag
:
8.30 - 11.45 uur
ochtendschooltijd
11.45 - 12.00 uur
lunchtijd
12.00 - 12.30 uur
spelen
12.30 - 14.30 uur
middagschooltijd
Woensdag en vrijdag

:

8.30 - 12.30 uur

ochtendschooltijd

(Om misverstanden te voorkomen: de schooltijden op de woensdag en de vrijdag wijzigen dus niet)

Inzet pedagogisch medewerkers (onderwijsassistenten)
Op school zijn we inmiddels druk met alle voorbereidingen om naadloos over te kunnen stappen naar het
nieuwe TMO-schooltijdenmodel. We onderzoeken de mogelijkheden om ook een aantal pedagogisch
medewerkers te laten participeren. Niet alleen (zoals momenteel) om enkel opvang en toezicht te houden
maar ook om extra handen in de school te hebben ter ondersteuning van het onderwijsleerproces in de
groepen. Met de MR is overlegd dat we ouders daarom een bijdrage willen vragen van €20 per schooljaar
voor het verzorgen van de opvang tussen de middag (lunchen, toezicht). Omgerekend is dit per week een
bijdrage van €0,50 per kind. Vanuit de school gaan we dit bedrag vervolgens substantieel aanvullen om het
mogelijk te maken extra ondersteuningsmogelijkheden naar de leerlingen toe te gaan bieden. Dit alles in het
kader van de verdere uitbouw van onze onderwijskwaliteit.
In de praktijk betekent dit dat er na de ochtendpauze op de beide locaties assistentie geboden gaat worden
door pedagogisch medewerkers tijdens het verwerken van lesstof, het aanbieden van individuele
ondersteuning, het begeleiden van groepjes leerlingen of van leerlingen die een extra stukje zorg nodig
hebben. Om 11.45 uur lunchen ook de pedagogisch medewerkers met de leerlingen en aansluitend helpen ze,
als lid van het schoolteam, bij het toezicht tijdens het spelen. ’s Morgens en tussen de middag zien de
leerlingen op school dan dus altijd ‘de eigen juffen en meesters’.
In het hierboven geschetste model willen we ons streven naar het bevorderen van de rust, structuur,
eenduidigheid en veiligheid dus gaan verbinden aan meer contacttijd en aan meer aandacht en begeleiding
van onze leerlingen.
Met een vriendelijke groet,
Jos Groenewold

