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Continurooster. Gaan we dat doen?
Op de maandagavond van 30 oktober heeft de
MR ruim 40 ouders mogen verwelkomen op de
informatieavond over het continurooster. Een
fraaie opkomst die laat zien dat het onderwerp
van het continurooster leeft onder de ouders.
Tijdens de avond hebben de MR en Roelof de
ouders geïnformeerd over de voor- en nadelen
van het continurooster en de wijze waarop het
rooster in De Weiert ingevoerd zou kunnen
worden. Ook was er uiteraard gelegenheid om
vragen te stellen. De belangrijkste informatie van
de avond wordt hieronder samengevat.
Wat is het continurooster?
 In het continurooster is de onderwijstijd op school meer aaneengesloten en gaan kinderen niet meer
naar huis om te eten. De middagpauze is bekort en kinderen lunchen gezamenlijk op school. Hierdoor is
de schooldag eerder afgelopen.
Wat is de aanleiding om het continurooster (weer) aan de orde te stellen?
 De laatste keer dat de MR de ouders heeft bevraagd over het continurooster is alweer 5 jaar geleden
(toen was 5% van reacties positief over het continurooster), inmiddels ziet de wereld er weer anders uit.
 Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen op OBS De Weiert wordt bijna in alle gevallen gevraagd naar
het continurooster; het continurooster blijkt dus voor nieuwe ouders een belangrijk onderwerp.
 Op bijna 50% van de basisscholen is het continurooster ingevoerd en zijn de ervaringen positief.
Heeft de school al besloten tot invoering van het continurooster?
 Zeer zeker niet: de school en de MR hebben een neutrale houding tegenover invoering van een
continurooster, maar willen niet de ogen sluiten voor de trends en behoeften van deze tijd.
 De oudergeleding van de MR heeft uiteindelijk het laatste woord over eventuele wijzigingen van de
schooltijden.
 De oudergeleding van de MR wil haar standpunt baseren op de mening van zoveel mogelijk ouders en
hen zo zorgvuldig mogelijk informeren over het continurooster.
Wat zijn de voordelen van het continurooster?
 Door de schooldag niet te lang te onderbreken, is de onderwijstijd beter te structureren en daardoor
effectiever.
 De kinderen blijven op één plek wat meer rust geeft voor de kinderen (uiteraard per kind verschillend).
 De kinderen (en ouders) hoeven maar twee (in plaats van vier) keer door het verkeer.
 Voor alle kinderen geldt dezelfde situatie, alle kinderen ‘blijven over’, er is bijvoorbeeld geen onderscheid
meer tussen kinderen van werkende en niet-werkende ouders.
 Kinderen houden meer tijd over voor andere activiteiten na schooltijd.
 Naschoolse of buitenschoolse opvang heeft meer tijd voor activiteiten.
 Sport-, muziek- en cultuurverenigingen hebben meer tijd om hun activiteiten aan te bieden.
 Het is makkelijker voor ouders om hun werktijden op school af te stemmen.
 Een verkorte, aaneengesloten schooldag op de basisschool sluit aan bij het systeem dat het voortgezet
onderwijs hanteert.

o.b.s. De Weiert, De Goorns 28, 7873 AM Odoorn. Tel: 0591513450. E-mailadres: obs-deweiert@opoborger-odoorn.nl

Wat zijn de nadelen van het continurooster?
 Voor sommige ouders is het juist lastig dat de school eerder uit is.
 Kinderen kunnen tussen de middag niet even naar huis en daar in een kleine omgeving even tot rust
komen.
 Overblijven is verplicht, dus hierin geen keuzevrijheid.
 Het continurooster ‘grijpt in’ op het programma van maaltijden thuis.
 Ouders zouden het contact met hun kind(eren) tussen de middag kunnen missen.
 Het continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor kinderen (alhoewel de praktijk leert dat
ze er gauw aan wennen).
Hoe worden ouders verder geïnformeerd en geraadpleegd over het continurooster?
 De informatieavond van 30 oktober.
 Deze nieuwsbrief geeft u informatie.
 In de vierde week van november krijgt uw kind een stembiljet voor de enquête mee. Alleen de ouders
van kinderen uit groep 1 t/m 7 en ouders van reeds aangemelde kinderen kunnen een stem uitbrengen.
Hierbij geldt: één stem per kind.
 In januari volgt het MR besluit over eventuele invoering met ingang van het schooljaar 2018-2019.
Over welke variant van het continurooster kan gestemd worden?
Voor de goede orde, in de stemronde kan slechts op één variant van het continurooster gestemd worden, te
weten die met de volgende schooltijden.
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In de pauze van 12.00 uur tot 12.15 uur, wanneer de kinderen een broodje eten in de klas, doet de
leerkracht een onderwijsactiviteit, voorlezen, instructiefilmpje, o.i.d.
Van 10.15 uur tot 10.30 uur en van 12.15 uur tot 12.45 uur zijn de kinderen buiten onder begeleiding van
enkele leerkrachten.
Met bovenstaand rooster krijgen alle kinderen in acht jaar het wettelijk aantal uren onderwijs (7520).
Wat doet de oudergeleding van de MR met de uitkomsten van de enquête?
De MR heeft er voor gekozen om positief te adviseren indien 65 % of meer van de uitgebrachte stemmen
voor het invoeren van het continurooster is. De MR wil graag bij invoering een ruime meerderheid van de
stemmers zien en heeft na raadpleging bij andere scholen, hiervoor een percentage van 65 gekozen.
Waarom deze variant en kan alleen op deze gestemd worden?
 In het overleg met het team van leerkrachten zijn verschillende varianten verkend, maar deze variant
bleek de enige haalbare variant te zijn waarin zowel de verplichte onderwijstijd als de verplichte
pauzetijd van de leerkrachten goed konden worden geborgd.
 In deze variant is geen verdere ondersteuning van externe overblijfkrachten nodig.
 Op het stembiljet, kunt u naast de keuze voor ja of nee, eventuele opmerkingen of suggesties kwijt.
Oudergeleding MR,
Olaf Olsman, Jan Willem van der Veer en Linda van Middendorp

Agenda (08-11 t/m 06-12)
09-11 Kinderen groep 1 en 2 naar de Paasbergen
14-11 Groep 7 en 8 film “Wildernis in Drenthe” (13.30 uur)
14-11 MR vergadering
15-11 Cursus onderwijsassistenten
15-11 Pub quiz onderwijs in Assen (gedeelte van het team De Weiert doet mee)
16-11 Voorstelling groep 1/2 in Borger (11.00 – 11.50 uur)
16-11 Teamvergadering
21-11 Cursus leerkrachten groep 1/2
21-11 OR Vergadering
22-11 Nieuwsbrief 6
22-11 Juf Janny en juf Klara naar congres in Utrecht
24-11 Geen TSO door Perlei (kinderen, die altijd overblijven op vrijdag, eten bij leerkracht in de
klas)
27-11 Cursus leerkrachten groep 5/6 (19.00 uur)
28-11 Teamvergadering
01-12 Trefbaltoernooi groep 5/6 in Tweede Exloërmond (9.00 – 12.00 uur)
05-12 Sinterklaasviering op school (’s morgens)
05-12 Groep 1/2 om 10.30 uur vrij; groep 3 t/m 8 om 12.00 uur vrijdag
Onze jarigen (van 08-11-2017 t/m 22-11-2017)
13-11 Machiel Eerenstein (groep 5)
15-11 Sil Eising (groep 3)
20-11 Eline Gijsberts (groep 8)
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