
Traject oriëntatie op het  continurooster  

CNB de Hien – september – december 2016  

 
Voortraject en urgentie  

 

Vanuit een groep ouders is er sinds enkele jaren vraag om een continurooster. 

Sommige gezinnen wonen in het buitengebied om Dodewaard en ervaren het halen en brengen als 

belastend.  

Sinds 1 juli 2016 wordt het overblijven verzorgd door Lunchkidz, een professionele organisatie. De 

kosten per kind stegen hiermee van 1,40 euro naar 2,20 euro per overblijfbeurt. Hiervoor is gekozen 

omdat het niet langer verantwoord was om met vrijwilligers de overblijf te regelen 

(belastingtechnisch). Een aantal ouders heeft aangegeven deze verhoging fors te vinden. 2 gezinnen 

hebben ervoor gekozen hun kinderen niet meer te laten overblijven door deze verhoging.  

De oriëntatie op het continurooster is enkele malen uitgesteld, terwijl er wel een oriëntatie was 

toegezegd. De bovenstaande genoemde argumenten maakt dat er gekozen is om met het team, MR 

en ouders het traject van oriëntatie op het continurooster in te gaan met elkaar.  

Een werkgroep bestaande uit Irene, Betsie en Scarlette heeft informatie verzameld over het 

continurooster en heeft dit gedeeld met het team op een teamoverleg in juni. Uit een eerste peiling 

onder het team liet zien dat de meeste teamleden voorstanders zijn, maar dit geldt niet voor een 

enkeling. Onder het team zijn er nog veel vragen over de werkdruk, pauzetijden en het nieuwe ritme 

wat met elkaar en de kinderen gevonden moet gaan worden.  

Er wordt besloten met elkaar het traject van oriëntatie op het continurooster in te gaan in het 

schooljaar 2016-2017. Voor het team betekent dit dat er een visie op het continurooster zal 

ontworpen worden.  

In september heeft het MT van De Hien een traject uitgezet voor de oriëntatie op het continurooster.  

Team, MR en ouders worden hierin betrokken. De MR heeft instemmingsrecht.  

Het doel is om op 28 november 2016 een voorstel neer te leggen voor schooltijden schooljaar 2017-

2018 bij de MR waarmee zij wel of niet instemmen.  

 

Visie op het continurooster 

Door het continurooster kunnen wij als team een doorgaande lijn creëren gedurende de schooldag 
van onze kinderen. Vanaf het moment dat ze op school komen tot aan dat zij de school verlaten om 2 
uur gelden dezelfde eenduidige regels door de school. Kinderen en leerkrachten zijn op de hoogte van 
deze regels en dat biedt structuur, duidelijkheid en rust. We verwachten dat dit het welbevinden van 
de kinderen ten goede komt en vanuit het welbevinden de ontwikkeling van de kinderen zal 
stimuleren.  
 
Tevens willen we als school onze verantwoordelijkheid nemen in het aanzetten tot gezond gedrag. In 
dit geval gezond eet- en beweeggedrag. Een gezonde lunch zal een centrale plek krijgen in het 
onderwijsaanbod. Buiten spelen zal onderdeel maken van de pauze. De kinderen kunnen bewegen en 
samen spelen. 
Sommige   leerlingen hebben in hun pauze een stiltemoment nodig om tot rust te komen. Hier hebben 
we oog voor. 
 

 



Tijdspad  

 

Teamoverleg 12 september 2016  

Met de aanwezige teamleden worden de voordelen en knelpunten in kaart gebracht voor kinderen, 

ouders, teamleden en onderwijsconcept (zie document voordelen/knelpunten teamoverleg 12 

september).  

Uit de notulen: De meeste aanwezige teamleden kiezen voor het 5-gelijke dagenmodel. 

 

MR vergadering 19 september 2016  

Traject bespreken en vaststellen.   

Eerste peiling onder de MR leden over het wel of niet invoeren van het continurooster en zo ja, 

welke mogelijke invulling van een continurooster heeft de voorkeur: 

     

Dagindeling 1: 5 gelijke dagenmodel  

8.30 – 14.00:   Alle dagen en alle groepen (groep 1/2 1 middag per week vrij?)  

Dagindeling 2: huidige schooltijden met kortere pauzes  

8.30 – 14.30   ma/di/do 

8.30 – 12.15  (woensdag) 

8.30 – 12.00 / 14.30 (vrijdag) 

 

Dinsdag 20 september  

Exacte uren/berekening door MT (Krijn en Evelien).  

Voorbereiding ouderavond n.a.v. MR vergadering.  

1 concreet, kloppend voorstel voor continurooster.  

 

 

Vrijdag 23 september  

Ieder teamlid krijgt per mail 1 concreet, kloppend voorstel voor een continurooster per mail. Ieder 

teamlid stemt voor welke optie hij of zij is. Er komt een kloppend, transparant beeld van wat de 

voorkeur van het team van de Hien heeft.  

 
Vrijdag 30 september  
Op de studiedag van 30 september wordt de stemming van het team gecommuniceerd met het 
team. Afspraak over welke vorm van het continurooster de voorkeur heeft van het team.  Alleen 
deze vorm van het continurooster en het huidige lesrooster wordt gecommuniceerd naar ouders.   

Besluit: 
Bij onze keuze voor het beste lestijdenmodel (5 gelijke dagen 8.30 – 14.00 uur) voor onze school 
hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Alle groepen verblijven zoveel mogelijk op dezelfde tijden op school: rust en regelmaat. 
• Leerkrachten hebben in de middag een langere aaneengesloten niet-lesgebonden tijd. 
• De lesuren zijn gelijkmatig verdeeld over de week. 



Eind september  
Uitnodiging voor ouders voor ouderavond 12 oktober.  
In deze brief doel van de avond: beeldvormend.  
Eerste informatie in deze brief over algemene info continurooster.  
Er komt een strookje bij of ouders wel of niet aanwezig zullen zijn op de ouderavond op 12 oktober.   
 
Eind september  
Informatie in de Hienwijzer:  Inhoudelijk over continurooster. 
      traject bekend maken.  
 
Woensdag 12 oktober Ouderinformatieavond. 
Doel: Beeldvorming, informatief en ruimte voor vragen aan ervaringsdeskundigen.  
Gespreksrondes o.l.v. MT leden;  2 opties: huidige schooltijden en 5 gelijke dagen model (dagindeling 
1).  
Duidelijk maken dat 14 nov en 17 nov een peiling is, geen stemming.  
Ouders laten verwoorden  wat hun gevoel/indruk is.   
Er wordt gesproken over 2 modellen schooltijden: De huidige tijden en het voorstel continurooster. 
 
13 - 16 oktober  
Informatie/opbrengst vanuit de ouderinformatie-avond verspreiden onder de ouders.  
Evaluatie van de ouderinformatieavond.  
 
Maandag 17 oktober  
uitkomst ouderinformatie avond bespreken met het team.  
 

7 of 8 november  

Brief naar ouders (MT) over ouderpeiling over het continurooster naast huidige schooltijdenmodel.  

 

14 november en 17 november ouderpeiling -> door MR   

In de ouderpeiling tijdens de oudergesprekken  wordt 1 optie voor een continurooster voorgelegd 

aan ouders naast de huidige schooltijden.  

Groep 1, 2, 3:  3 punten per kind  

Groep 4, 5:  2 punten per kind  

Groep 6, 7:  1 punt per kind  

 

Vrijdag 18 november  

Een personeelslid en oudergeledinglid brengen de uitslag van de ouderpeiling in kaart.  

Zij informeren het MT en de voltallige MR hierover.  

 

Maandag 21 november  

MT overleg waarin de uitslag van de ouderpeiling wordt besproken.  

Donderdag 24 november  

Het team wordt geïnformeerd op het teamoverleg over de uitslag van de ouderpeiling.  

Het team spreekt over deze uitslag. Er wordt een voorstel gedaan over de schooltijden (huidig 

behouden of wijziging naar continurooster) voor schooljaar 2017/2018 naar het MT.  

 



Maandag 28 november  

MT doet een voorstel over schooltijden schooljaar 2017/2018 naar de MR. 

 

Er is een meerderheid van de stemmen van de MR nodig voor een verandering van schooltijden. Dit 

gebeurt op 28 november tijdens de geplande MR vergadering. 

Vrijdag 9 december  

Ouders informeren over de uitslag via brief per mail en via Hienwijzer 7   

 

 

Bij besluit wijziging schooltijden:  

 

februari/maart 2017  

Ouderinformatie avond over hoe de dagindeling van het continurooster eruit zien: 

Lunchtijden, lunchprotocol/afspraken, buitenspelen, pauzetijden team/naschoolse opvang 

kinderen/samenwerking buurtsport/NME.  

 

 

Genomen besluit tot wijziging schooltijden per 1 augustus 2017  

 

Continurooster schooljaar 2017/2018 

Maandag 8.30 – 14.00 uur  

Dinsdag 8.30 – 14.00 uur  

Woensdag 
 

groep 1 en 2:  

8.30 – 14.00 uur 

 
8.30 -12.00 uur  

Groep 1/2  vrij v.a. 12.00 uur 

Donderdag 8.30 – 14.00 uur  

vrijdag 8.30 – 14.00 uur  

 

 

 

       

 


