O.B.S. De Zilvermeeuw
De Visserstraat 6a
1964 ST Heemskerk
0251 – 232 646
email: directie@obsdezilvermeeuw.nl
website: www.obsdezilvermeeuw.nl

Heemskerk, 4 april 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 1 t/m 7,
In de nieuwsbrief en via een enquête heeft u kennisgenomen van het feit dat de vrijwilligers van de
TSO ermee gaan stoppen. Uit de enquête is gebleken dat er geen (geschoolde) vrijwilligers onder de
ouder(s)/verzorger(s) zijn. Als school zijn wij verplicht om TSO te organiseren. Aangezien de kosten
van de TSO fors duurder zullen worden (van 2,50 naar 3,50), is de schoolleiding samen met de MR
om de tafel gegaan om te kijken naar de verschillende mogelijkheden om TSO te organiseren.
De MR en de schoolleiding willen graag inspringen op de toekomst. Wij zien dat steeds meer ouders
werken en niet altijd meer hun kind tussen de middag kunnen ophalen. Tevens willen we
onderscheidend zijn t.o.v. onder andere De Leonardusschool. Daarom overwegen de schoolleiding en
de MR de schooltijden te veranderen.
De MR wil een gedegen keuze kunnen maken om de schooltijden te veranderen. Daarom zetten wij
een enquête uit, waarin ouders kunnen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat. De uitkomst
wordt geanalyseerd. Verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld leeftijd van de kinderen, zal een rol
spelen voor de keuze van de MR.
Als team en MR hebben wij gekeken hoe een continurooster er dan uit moet komen te zien. Wij
hebben gekozen voor alleen de woensdagmiddag vrij. Op die manier kunnen de kinderen gewoon
naar hun sportvereniging en heeft u de kans om met uw kind een broodje te eten of een extra leuke
lange middag te plannen. Tevens hebben we gekozen dat de kinderen van 12.00u tot 12.15u met de
leerkracht een broodje eten in hun eigen lokaal. Daarna kunnen de kinderen nog een half uur buiten
spelen onder begeleiding van een extern bedrijf met geschoolde mensen. Wij vinden het namelijk
belangrijk dat de kinderen genoeg tijd krijgen om tot rust te komen.
U kunt kiezen uit twee modellen. Model A (het huidige model) en model B (het continurooster).
Mocht u het moeilijk vinden om een keuze te maken, hebben wij de voor- en nadelen voor u op een
rij gezet (zie achterkant).
Model A houdt in: De overblijf kost 3,50 per keer. Per kind dat overblijft rekent het externe bedrijf
soms ook nog een toeslag per kind per jaar. Dit zijn kosten voor de school.
Model B houdt in: Wij vragen een vrijwillige bijdrage van ongeveer 70 euro op jaarbasis. Deze gelden
dekken een deel van de kosten voor het inhuren van de Tussenschoolse opvang, zodat niet alle lasten
op de schoolbegroting drukken.
Wit u zo vriendelijk zijn deze enquête zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 april, in te leveren bij de
leerkracht. We hopen u voor de meivakantie te kunnen informeren over de eventueel veranderende
schooltijden van volgend schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Fenna van Noord en MR-leden.

Naam:………………………………………… Kinderen in groep(en):………………………………..
Ik kies voor model ……
o

Model A (huidige model):

Lestijd
Pauze
Lestijd
Ma
8.30 – 12.00u
12.00u – 13.15u
13.15u – 15:00
Di
8.30 – 12.00u
12.00u – 13.15u
13.15u – 15:00
Wo
8.30 – 12.15u
Do
8.30 – 12.00u
12.00u – 13.15u
13.15u – 15:00
vrij
8.30 – 12.00u
12.00u – 13.15u
13.15u – 15:00
*3,50 per kind per keer (+soms extra kosten voor de school)
o
Ma
Di
Wo
Do
vrij

Model B (continurooster:
Lestijd
8.30 – 12.00u
8.30 – 12.00u
8.30 – 12.15u
8.30 – 12.00u
8.30 – 12.00u

Pauze
12.00u – 12.45u
12.00u – 12.45u

Lestijd
12.45u – 14:30u
12.45u – 14:30u

12.00u – 12.45u
12.00u – 12.45u

12.45u – 14:30u
12.45u – 14:30u

*Ik ben bereid de vrijwillige bijdrage wel/niet te betalen.
Opmerkingen:

Voor- en nadelen op een rijtje:
 Lange middagpauze:
- De kinderen zijn er tussen de middag even uit.
- Ouders zijn twee keer in de school aanwezig.
 Kortere middagpauze:
- De kinderen blijven in het schoolritme. Geen onderbreking.
- Meer gelegenheid om tussen de middag samen te spelen.
- 1x ouders in de school.
- Goedkoper voor werkende ouders. Steeds meer ouders werken. Aantrekkelijker voor
nieuwe ouders.
- Eerder uit, zorgt weer voor meer speelgelegenheid na schooltijd.
- Teamleden eten zelf een kwartier met de kinderen, daarna verplicht met elkaar een half
uur pauze.
- Samen eten met klasgenoten is gezellig.
- Bij heel slecht weer zijn de kinderen binnen? Hoe vaak is het heel slecht weer? Kinderen
hoeven bij slecht niet heen en weer.
- Na schooltijd hebben de leerkrachten meer tijd om samen te overleggen en om dingen
voor te bereiden.
- Kinderen hoeven minder vaak door het verkeer van huis naar school.

