Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als onderdeel in het proces richting eventuele andere schooltijden, heeft er op donderdag 24 januari
jl. een informatieavond plaatsgevonden. Hierbij een verslag van de avond.
De avond bestond uit twee delen:
● Informatie ‘geven’.
● Informatie ‘ophalen’.

Informatie ‘geven’
Tijdens het eerste deel is eerst toegelicht dat het nadenken over andere schooltijden is
voortgekomen uit enerzijds een behoefte van ouders/verzorgers en anderzijds de kwetsbaarheid van
de huidige TSO. Om de pedagogische lijn van school ook tijdens de lunchpauze voort te kunnen
zetten en omdat er steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn, zal er bij het handhaven van de
huidige schooltijden een professionele organisatie ingehuurd worden. Dit heeft behoorlijke
consequenties voor de kosten van de TSO.
Sanne Smeenk van AndereSchooltijden.nl heeft vervolgens op objectieve wijze de kenmerken en
consequenties van alternatieve schooltijd modellen besproken. Hierbij zijn de volgende modellen aan
bod gekomen (NB: de tijden zijn indicatief!):

●
●

Drie lange dagen, twee korte dagen.
Kinderen kunnen thuis of op de TSO lunchen (kan ook met een pauze van 12:00 tot 13:00
uur).

●
●

Drie lange dagen, twee korte dagen.
Alle kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag op school (kan ook met een pauze
van 12:00-12:30 uur).

●
●

Vijf identieke, relatief korte schooldagen.
Alle kinderen lunchen alle dagen op school (kan ook met een pauze van 12:00-12:45 uur)

●

Alle kinderen lunchen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school (kan ook met
een pauze van 12:00-12:30 uur)
Vrije woensdagmiddag
Alle kinderen lunchen alle dagen op school.

●
●

Zoals door Sanne toegelicht zijn er voor- en nadelen van de nieuwe modellen (zie onderstaande
tabel). Omdat een voordeel voor de ene ouder een nadeel voor een andere ouder kan zijn, wordt er
gesproken van ‘Enerzijds’ en ‘Anderzijds’.

Ook is gesproken over de invulling van de pauzes van de leerkrachten. Uitgangspunt hierbij is dat de
pauzes onafhankelijk van het model volgens de CAO worden gewaarborgd.

Informatie ‘ophalen’
Na de toelichting op de aanleiding van het proces en de schooltijdenmodellen, zijn de
ouders/verzorgers en teamleden in kleinere groepjes uiteengegaan onder leiding van een
werkgroeplid. In deze groepjes zijn op constructieve wijze inzichten, ideeën en meningen ten aanzien
van de verschillende schooltijdenmodellen uitgewisseld. Hieruit is ook erg waardevolle input voor de
werkgroep gekomen.

Verdere proces
Naast het ophalen van informatie via de gehouden ouderavond, wordt op 7 maart in het bestuur/MR
over de schooltijden gesproken en op 21maart spreekt het team hierover. Daarnaast worden er
vanaf half maart inloopochtenden gehouden waar u terecht kunt met vragen en/of ideeën.
Op basis van de input van zowel de ouders/verzorgers, het bestuur/MR als de teamleden gaat de
werkgroep een keuze maken welk model (of welke twee modellen) naast het huidige model
voorgelegd gaat (gaan) worden in de uiteindelijke raadpleging. Daarnaast gaan zij in samenspraak

met het bestuur en MR richtlijnen voor de besluitvorming opstellen. Voorafgaand aan de raadpleging
wordt u op de hoogte gesteld van de modellen in de raadpleging en de besluitvorming.
De raadpleging zal in april gehouden worden en na de meivakantie komt de werkgroep bij elkaar om
de resultaten te bespreken. Vervolgens neemt de directie een voorgenomen besluit en legt dat voor
aan het bestuur/MR ter instemming. Wanneer directie en bestuur/MR het eens zijn over het besluit,
wordt dit eind mei gecommuniceerd naar de ouders/verzorgers en teamleden. Mocht het besluit zijn
om naar een nieuw schooltijdenmodel over te stappen, dan zal dit met ingang van het schooljaar
2019-2020 zijn. Mocht het besluit zijn om de huidige schooltijden te handhaven, zult u te zijner tijd
nader geïnformeerd worden over de TSO.
We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of wilt u nog
graag iets aan de werkgroep laten weten, dan horen we dat graag via
directie@vondelschoolbussum.nl.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep ‘Schooltijden’ van de Vondelschool

