Informatie over de nieuwe schooltijden voor alle ouders.
Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn via de mail en op de informatieavond op school
op dinsdag 27 maart
Vraag 1
Waarom willen we de schooltijden vanaf sept 2018 aanpassen?
Dit is noodzakelijk geworden door het rooster rondom buitenspeeltijden (pleinrooster) voor
het nieuwe schoolgebouw. Om de bouwvergunning rond te krijgen was een geluidsplan
nodig. Dit geluidsplan is gebaseerd op de nieuwe schooltijden en pauzes.
Pedagogisch gezien is een kortere pauze beter. De kinderen blijven in een bepaald ritme
waardoor de middagpauze geen grote onderbreking meer is.
Gelijke dagen met een grote regelmaat is een voordeel voor kind en leerkracht.
Een continurooster geeft verder als voordeel, dat er per dag minder verkeersbewegingen
nodig zijn. Het gaat straks om één keer halen en brengen.
Vraag 2
Wat is de uikomst van de survey onder de ouders?
De ouders hebben in grote meerderheid gekozen voor optie B en D. Hierbij is het kenmerk
dat de woensdag nog kort blijft. Er is ook een voorkeur voor de starttijd om 8.30 uur
De leerkrachten geven in grote meerderheid aan dat zij het 5 gelijke dagen model als
voorkeur zien. Dit levert de grootste regelmaat per dag en per week.
De sportclubs starten nu nog op woensdag om 13.30, dus gelijke dagen is geen optie op dit
moment. De ervaring leert dat steeds meer scholen de overstap maken naar een
continurooster en dat dan ook de plaatstelijke sportclubs hun tijden aanpassen.

Vraag 3
Hoe gaat de besluitvorming nu verder?
De wet op het veranderen van schooltijden geeft aan dat de MR, en met name de
oudergeleding daarvan, een belangrijke rol spelen in het proces voor aanpassen van
schooltijden. Daarom is er eerst overleg geweest in de MR over de noodzaak en de wens.
Daarna over de survey. Die is uitgezet en vervolgens is de informatieavond geweest. Nu
gaat de uitslag naar de MR en daar wordt binnenkort het definitieve besluit genomen. Dit
besluit wordt daarop met de ouders gedeeld.
Vraag 4
Kan er nog van het buitenspeelrooster afgeweken worden?
Dit kan niet. Het maximale geluidsniveau, de buitenspeeltijden en speciale dagen zijn
vastgelegd. We zullen wel in de praktijk gaan ervaren hoe het een en ander gaat uitwerken
en waar mogelijk zal de school de communicatie met de directe buren in gang zetten.
Vraag 5

Is er rekening gehouden met de tijden op de dag waarop kinderen het
meeste opnemen?
Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat kinderen op bepaalde momenten van de dag meer
leerstof opnemen dan op andere tijden. In die onderzoeken staat ook dat er in de middag
een optimale periode is. Bij de nieuwe schooltijden wordt daar maar een deel van benut.
Vraag 6
Hoe lopen de shifts voor de middagpauze?
De definitieve tijden per shift worden nog definitief vastgesteld. Er worden drie groepen
geformeerd. De eerste begint bijvoorbeeld om 11.30 u. Er is dan 15 minuten om te eten. Er
wordt iets geregeld voor kinderen die langer nodig hebben. Na die 15 minuten eten gaan
deze kinderen een half uur pauze houden. Daarvoor zijn professionele medewerkers van
SKBNM aanwezig om met een passend aanbod (activiteitenplan binnen en buiten) ervoor te
zorgen, dat de kinderen een duidelijke pauze maken in een goede sfeer.
Om 12.00 u. kan dan de tweede shift alvast eten. Deze groep zal dan om 12.15 u.
overgenomen worden door de medewerkers van SKBNM.
De derde shift eet dan om 12.30 u. en wordt om 12.45 u. overgenomen.
Op deze wijze hebben de leerkrachten een half uur pauze. Dat is wettelijk voorgeschreven.
De school zal, na het definitief vaststellen van de schooltijden, dagprogramma’s opstellen
om duidelijk te maken hoe de dag per groep verdeeld is voor wat betreft werktijd en pauzes.
Vraag 7
Wisselen de shifts per dag per klas?
Nee. De school maakt in principe een indeling voor een schooljaar. De SKBNM stemt dit af
met de school en sluit daarbij aan.
Waarom kost de TSO nu € 40,-- per maand in voltijd, terwijl er met
vrijwilligers wordt gewerkt?
De organisatie van de TSO is uitbesteed aan SKBNM. Deze organisatie doet dit zonder
winstoogmerk. Ze betalen de vrijwilligers de maximale wettelijke bijdrage en de kosten van
de twee coördinatoren. Daarnaast wordt er geld betaald voor administratie en materiële
kosten. De bankrekening wordt beheerd door SKBNM, maar is van de school. SKBNM zorgt
jaarlijks voor inzage in de boekhouding en vraagt toestemming aan de school voor
bijzondere uitgaven. De school zal zorgdragen voor meer inzicht in de gelden voor alle
ouders.
Vraag 8

Vraag 9

Gaan de ouders in de nieuwe systematiek betalen voor TSO?

Dat mag niet. De wet stelt, dat als de school de tijden aanpast, waardoor er sprake is van
een continurooster, de ouders geen verplichte ouderbijdrage gevraagd mag worden. De
school kan wel de ouders verzoeken een vrijwillige bijdrage te geven. Dit besluit is nog niet
genomen. Voor- en nadelen hiervan worden onderzocht.
Vooralsnog worden de kosten voor de TSO ondergebracht in de reguliere schoolbegroting.
Vraag 10
Wordt op alle scholen de TSO uitbesteed?
Dat is niet het geval. Er zijn scholen die het op een andere wijze regelen. Ook door het
inzetten van eigen personeel. De Emmaschool wil dit nadrukkelijk uitbesteden, omdat de
leerkrachten recht hebben op een pauze en omdat de school dit werk graag wil laten doen
door professionele medewerkers van de organisatie SKBNM, die tenslotte ook de partner
wordt van de Emmaschool in de nieuwbouw.
Vraag 11

Waarom is er geen probleem met geluidsoverlast bij de
Gooilandschool?
Verandering in de wijk roept zorgen en problemen op. De Emmaschool gaat verhuizen en
dat betekent dat omwonenden zich zorgen gaan maken. Dat zou voor de Gooilandschool
net zo verlopen, maar die school verhuist niet.
Vraag 12

Zijn met name de oudere kinderen vrij om hun pauzetijd naar eigen
inzicht te besteden?
Er is voor alle doelgroepen een activiteitenprogramma. Maar kinderen zijn vrij om zelf
initiatieven te nemen voor een andere invulling van de tijd. In de MR wordt momenteel
gewerkt aan het beleid rond mobiele telefoons.
Mogen ouders toch besluiten de kinderen ‘tussen de middag’ naar huis
te laten gaan?
De overheid stelt, dat de school hier bepalend in is. In overleg met de MR worden de
schooltijden vastgesteld. Als de schooltijden worden vastgesteld op de start om 08.30 u. en
de eindtijd bijvoorbeeld om 14.15 u. is de tijd daartussen schooltijd met een ochtendpauze
en een middagpauze. In dat geval stelt de school dat alle kinderen op school blijven. Er
moet dus eerst een besluit worden genomen door de schoolleiding en MR om de
schooltijden vast te stellen.
Vraag 13

Vraag 14
Hoeveel scholen in Naarden/Bussum hanteren een continurooster?
De meeste scholen hanteren nog het huidige model van de Emmaschool. We weten wel dat
er scholen zijn die nadenken over het aanpassen van de tijden.
Vraag 15
Gaan de andere BSO’s hun opvangtijden aanpassen?
Zodra de tijden definitief zijn, zal de school zorgdragen voor de communicatie met de andere
BSO’s. Het kan zijn, dat de tarieven dan wel iets verhoogd worden, omdat er 45 min extra
afgenomen wordt. Elke BSO bepaalt dit zelf. Er zijn ook andere systemen bekend, waarin
tijden en kosten gemiddeld worden.
Vraag 16
Hoe gaan de schooltijden er waarschijnlijk uitzien?
Alle groepen hebben op alle dagen dezelfde tijden. Als optie B ook daadwerkelijk de
uitkomst wordt, zien de schooldagen er als volgt uit:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

begin
08.30 u.
08.30 u.
08.30 u.
08.30 u.
08.30 u.

eind
14.15 u.
14.15 u.
12.30 u.
14.15 u.
14.15 u.

Voor de onderbouwgroepen betekent dit inderdaad, dat de vrije vrijdagmiddag er niet meer
is. Alle groepen zijn dan om 14.15 u. klaar.

Reacties op deze informatie kunt u sturen naar het emailadres van de MR van de
Emmaschool mr@emmaschool.nl.
.
Met vriendelijke groeten,
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