Overleg werkgroep “Nieuwe Tijden”
Datum 9 september 2015
Aanwezig: Annemiek (directeur), Karin (moeder van Charlotte in groep 4 en Louise in groep 2), Annemiek
(moeder van Bjorn uit groep 4 en Myron uit groep 2) en Jolanda (moeder van Jan uit groep 7).
N.a.v. de informatieavond in april 2015 is er een werkgroep geformeerd van ouders en directeur. Deze
werkgroep komt uiteindelijk met een voorstel over de schooltijden van de Regenboog. Dit voorstel gaat
naar onze MR en deze neemt een besluit of dit voorstel aangenomen wordt of niet.
Voordat dit voorstel richting onze MR gaat, zullen we eerst nog een traject lopen samen. De werkgroep
neemt hierin het voortouw en wil graag input van de rest van de ouders.
Tijdens de informatieavond zijn een aantal punten naar voren gekomen waar we rekening mee gaan
houden:
- De meeste ouders staan positief tegenover een continurooster
- Een groep ouders wil graag dat de woensdagmiddag een vrije middag blijft
- Kinderen moeten wel tijd hebben om te kunnen eten/spelen
Met deze punten, die vooral met organisatie te maken hebben, kwamen de ouders. Maar het belangrijkste
punt is natuurlijk: Wat is het beste voor het kind!
Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep is al een aantal zaken naar voren gekomen waar we mee
aan de slag gaan. We hebben duidelijk met elkaar afgesproken niet voor eigenbelang te gaan maar voor
het belang van het kind.
Wat gaan we doen:
- We gaan op zoek naar onderzoeken over continuroosters en het effect hiervan op kinderen
- We vragen hoe het team hierin staat en wat hun voorkeur heeft
- Ouders kunnen vragen stellen via het emailadres regenboog2016@gmail.com dat we speciaal
hiervoor hebben aangemaakt
- We vragen hoe de kinderen in de bovenbouw hierin staan en wat hun voorkeur heeft
- We maken 2 voorstellen voor een continurooster en leggen deze aan alle ouders voor d.m.v. een
brief
- Ouders kunnen hierover vragen stellen tijdens een meepraatavond of tijdens een meepraatochtend
- Ouders kunnen hun mening kenbaar maken middels een enquête
Voor 1 mei 2016 willen we het traject afgerond hebben.
Waar we ook nog mee bezig gaan:
- Informeren wat de ervaringen en afwegingen zijn van scholen die al met een continurooster werken
- Uitzoeken hoe we met uren uitkomen (kinderen moeten in hun schoolperiode een minimum aantal
uren maken)
- Overleggen met buitenschoolse opvang
- Uitzoeken hoe we het met de pauzes gaan organiseren (leerkrachten hebben namelijk recht op hun
pauze)
- Ook afwegen of de pauze bij de kleuters net zo moet zijn als bij de rest van de groepen
- Afwegen in hoeverre de mening van het team meegenomen wordt in het uiteindelijke voorstel

Volgende vergadering staat gepland in de week voor de herfstvakantie.

