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CONTINUROOSTER

De medezeggenschapsraad (MR) van BS Heidepoort heeft deze week overleg gehad, waarbij het
continurooster centraal stond. Aan het team en aan de medezeggenschapsraad is namelijk gevraagd
om na te denken welke vorm van het continurooster de voorkeur heeft. De beslissing om het
continurooster voorlopig te continueren is al genomen door de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad (GMR) van Onderwijsgroep Perspecto. Die beslissing is gebaseerd op het
continueren van de huidige noodmaatregelen. Immers, het gezondheids- en veiligheidsbelang van
kinderen, personeel en ouders is in het geding. In die beslissing is ruimte gemaakt om op
schoolniveau een keuze te maken uit het gelijke-dagen-model (5 dagen dezelfde schooltijden 8.30u14.00u) of het ongelijke-dagen-model (woensdagmiddag eerder vrij). Bij beide modellen blijven alle
kinderen verplicht op school lunchen, en is het overblijven dus gratis. Bij het gelijke-dagen-model zijn
de groepsleerkrachten van 8.30u tot 14.00u betrokken bij hun groep, en lunchen ze dus met de
leerlingen. Bij het ongelijke-dagen-model hebben de groepsleerkrachten verplicht een pauze van een
half uur en moeten we een beroep doen op een pedagogisch medewerker of een vrijwilliger voor
toezicht tijdens de middagpauze. In het overleg van de MR gaf de personeelsgeleding aan dat ze met
alle collega’s en met de kinderen gesproken hadden over de ervaringen met het huidige rooster. Die
ervaringen zijn over het algemeen zeer positief. Voor leerkrachten en leerlingen is de lunchpauze een
extra sociaal moment. Er zit meer een doorgaande lijn in de lesdag wat het verloop rustiger maakt.
De lestijd wordt efficiënter gebruikt, en de groepsleerkracht is de gehele dag in beeld voor de
kinderen. Er zitten helaas ook nadelen aan de gelijke-dagen-model. Dat werd vooral door de
oudergeleding verwoord. Uit reacties van ouders bleek dat een aantal ouders die vrije
woensdagmiddag om uiteenlopende redenen nu erg mist. Ook de extra kinderopvang die nu nodig
zou kunnen zijn en aanpassing van de werktijden van ouders werden genoemd. De voorkeur van het
personeel weegt op dit moment het zwaarst in verband met de te hanteren arbeids- en rusttijdenwet
en de invulling van de lunchpauze. De keuze is daarom gevallen om voorlopig het huidige
continurooster voor te zetten. Dus iedere dag starttijd 8.30u en eindtijd 14.00u. Deze keuze wordt in
oktober geëvalueerd, en indien nodig opnieuw in januari en februari. Daarbij is er altijd een
mogelijkheid dat er teruggekeerd wordt naar het traditionele rooster of dat er bijvoorbeeld gekozen
wordt voor het continurooster met woensdagmiddag vrij. Voordat er een definitieve beslissing
genomen wordt zullen alle ouders/verzorgers geraadpleegd worden, zodat iedereen zijn/haar
voorkeur aan kan geven.

