Heeft u vragen of opmerkingen over het huidige continu rooster, dan kunt u deze hier invullen
(if you have any questions or comments regarding the current timetable, please state them below)
zijn het aantal uren les nu niet minder dan voorheen?
Zie mijn mail. De manier waarop deze procedure wordt ingezet en hoe er al besloten is tot doorzetten van het continu rooster vind ik niet passen bij de waarden van de
school. Daarnaast vind ik dit in combinatie met veel net afgestudeerde / niet afgestudeerde leerkrachten een risico. Voor hen is pauze/overleg juist van belang om de
kwaliteit optimaal te houden. Ik vind het opmerkelijk dat de woensdag dan tot 13.00 is.
Woensdags tot 13 uur plus eten op school niet leuk voor kinderen. Dit is de dag om met vriendjes en vriendinnetjes gezellig thuis te eten. Graag tijd op woensdag iets
inkorten en op andere dagen verlengen.
Woensdags graag thuis lunchen
wij passen ons graag aan.
Wij maken ons zorgen over gereduceerde effectieve lestijd. Met een ruimer en continu aanbod van naschoolse activiteiten, wordt een continurooster aantrekkelijker.
Wat prettig dit. Het zorgt voor stuk meer rust en ook vrije tijd na school zowel voor mij als ouder als mijn zoon. We eten nu niet steeds zo laat in de avond en rennen
vliegen tussen de middag is niet meer nodig. Ook geen kosten meer voor TSO. Heel fijn zo!
Wat ik gemerkt heb is dat de kindjes te weinig tijd tussendoor hebben om fatsoenlijk te kunnen eten. Vaak volle lunchbox en drinkbeker terug. Ik hoop dat er geen hoge
kosten aan komen te hangen.
Waarom zitten ze maar tot 14.00 uur op school?
Waarom wordt het huidige continurooster gecontinueerd zonder eerdere inbreng van ouders? Waarom worden de woensdagen op deze manier vormgegeven, de
lunchpauze is nu niet van toegevoegde waarde? Hoe wordt de gemiste onderwijstijd t.o.v. het oude rooster ingehaald? Hoe wordt het verschil in kosten van de opvang
gecompenseerd? Hier zijn nog steeds extra kosten aan verbonden.
Waarom duurt de les tot 14.00 uur? en niet tot 15.00 uur
Voorheen hadden de kinderen 5,5 uur les op een dag en een uur en kwartier lunchpauze. Nu zijn de kinderen 5,5 uur op school en de lunchpauze gaat daar nog van af.
Hoe kan dat? Het is nu niet duidelijk hoeveel les wordt gegeven op een dag. Gaan jullie als school opvang regelen tot kwart over 3? Ons leven is afgestemd op
schooldagen tot kwart over 3. We maken nl geen gebruik van opvang als we weer gewoon moeten werken hebben wij een probleem. .
Voor de woensdag zou ik graag andere tijden zien. Het op school eten hoor ik nu van mijn kind dat dit best veel tijd kost en dan levert het dus geen extra onderwijstijd
op, maar is het zo dat mijn kind wordt opgevangen op school. Dat is mijn inziens niet de bedoeling van dit continuerooster op woensdag.
Tot 15:00 of half drie de kinderen missen lestijden en voldoende eet tijd
Tijdens de lunch wordt blijkbaar op een vaste plek gespeeld die weinig wisselt. Hier zou meer roulatie in mogen zijn.
The continuous timetable is more suitable for our case and the kids enjoy being at the school during lunch time so that they spend more time with their friends
Te vroeg uit. Kinderen lang op de opvang. Lastig voor ouders die onder schooltijd werkten
Schandalig hoe het wordt doorgedrukt. Na de vakantie terug in het oude ritme. Er is totaal geen voordeel voor de werkende ouder.
Q.1 => The reduced time table was a short term adjustment due to Corona crises. As Corona situation has improved, we shall not disturb the standard school education.
Q.2 => Old school timings are based on overall parent working situation and agreements at work. Reduced school timing can only be allowed when agreed in
combination with other factors. Q.3=> How school is plan for school to compensate for 2 hour less education per week. i.e. almost 100 hours in year ? Q.4=> Haas school
checked and verified the max. capacity of BSO? also is BSO flexible to allow Kids only till 3.15 pm rather than 6.30 pm ? Q.5=>What is the plan for after school activities ?
Q.6=> Forcing kids to go to BSO reduces family time for Kids which affects long term family relation. Q.7=> Does school have agreement with Social authorities and
similar arrangements/agreements with offices ?
pauze op woensdag is zonde van de tijd. Dan liever om 12:30 uit. Kinderen maken nu te weinig uren. Ik maak nu helemaal geen gebruik van opvang (ook geen TSO). Heb
geen zin in extra kosten.
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Oude rooster was beter
Op de woensdag gaat de voorkeur uit naar lunchen thuis
Onze kinderen vinden het heel fijn dat alle klasgenoten nu "overblijven"! Voor ons geen "gedoe" meer met zorgen voor overblijfstickers bij incidenteel overblijven.
Onderwijstijd is minder dan voorheen. De kinderen hebben lunchpauze nodig!!
Nu werkt het rooster goed ivm Corona, was er geen Corona geweest dan was deze aanpassing niet nodig. Juist voor Waterland gekozen omdat zij geen continue rooster
hanteren.
No
Nee
Natuurlijk ik liever niet meer betalen voor de BSO. Ik vind de continu rooster een goed idee maar misschien ik zoek andere opties voor na school opvang
Mss ook een idee om te kijken wat de walvis school gaat doen met de tijden.
Mijn zoon (groep 6) vindt het jammer dat het buiten spelen na de lunch (en soms ook gymles) korter is. Als ouder vind ik deze tijd erg prettig en het lijkt me rustiger voor
de kinderen (vooral voor mijn jongste in groep 1).
Met dit rooster vraag ik mij af of de leerlingen genoeg lestijd krijgen en genoeg pauze. Tevens maak ik mij zorgen of de leerkrachten genoeg pauze krijgen.
Lunchpauze is te kort. Onze dochter luncht na school voor de 2e helft
Lunchen op woensdag op school is onnodig. Liever een half uur eerder uit en dan gewoon thuis lunchen. Het wordt nu neergezet als onderwijstijd maar dat 'lunchen op
school' is dat natuurlijk niet. Wordt weinig onderwijstijd gemaakt (en dat is al heel weinig op Waterland met al die onbevoegde mensen).
Lunch break seems to be too short (time alloted to eating, not the whole break)
Komen jullie zo wel aan de verplichte lesuren per jaar?
Klopt het dat de kinderen nu minder lesuren hebben dan voorheen?
Kinderen moeten meer de tijd krijgen goed te eten, dat ze met het huidige rooster niet krijgen.
Kind klaagt over het feit dat er te weinig te tijd is om te eten en te spelen. Komt dan ook 9 v/d tien keer terug met een volle broodtrommel iedere dag
jammer dat er niet een betere peiling is waar je een betere conclusie uit kunt halen. En op die manier bij de start van het schooljaar met het nieuwe rooster kunnen
beginnen. Daarnaast vraag ik me af wat de plannen zijn met de pauze tijd ofwel de keuze tussen pauze of onderwijstijd en de invulling ervan. Dit ook omdat er met het
huidige rooster lestijd gemist wordt.
Ja, ik ben van mening dat ik deze survey niet correct kan beantwoorden omdat, niet alles al bekend is, wat zouden dan de meerkosten worden (zowel het overblijven als
de BSO), welke alternatieven (qua tijdstippen) zijn er nog meer voor continue rooster dan die Waterland heeft ingevoerd na de Corona uitbraak.
In verband met de verkeersveiligheid zou ik het op prijs stellen als de aanvangstijd van school een kwartier later zou zijn. Nu is het met alle ouders in de auto's (die een
parkeerplek zoeken en niet opletten) een onveilige situatie voor de kinderen.
in de 'oude' situatie had een schooldag 5,5u lestijd, plus pauzes. Het continurooster van 830-1400 u telt 5,5u, maar dat is inclusief (lunch)pauzes. een rooster opv deze
tijden gaat (dus) ten koste van lestijden
Ik vraag me af waarom woensdag tot 13 uur is en niet ook tot 14 uur
Ik vraag me af of het aantal lesuren nog klopt. Het oude systeem had meer lestijd dan het huidige continuerooster,
Ik vind het prima zo
Ik vind continu rooster de beste ideetje
Ik merk dat het rust geeft aan mijn dochter!
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Ik loop nu al knel met de tijden van de continu rooster omdat ik mijn dochter op een andere school zit in Rijswijk. Zij is om 14.15 uur vrij. Helaas kan ik beiden kinderen
dus niet meer zelf ophalen. Ze zijn beiden net te jong om zelfstandig naar huis te komen.
Ik krijg af en toe van mijn kinderen te horen dat ze niet genoeg tijd hebben om te eten, dat is het enige waar ik tegenaan loop met de continurooster.
Ik ben zeer tevreden over dit continu rooster, omdat mijn kind het heel prettig vind
Ik ben voorstander voor continurooster. Mijn alle drie meiden zijn er blij mee. Geen overblijf met strenge en onzorgzame overblijfjuffen!
Ik ben er zeer tevreden over omdat mijn kind dit prettiger vindt.
Huidige continu rooster bevat te weinig lesuren
Hoe zit het met de lunchpauze vanaf 12.00? Hoe lang duurt dit? Wordt hiervoor iemand extra ingehuurd? Wordt het aantal lesuren per dag gehaald? Gaat een
continurooster ons als ouder geld kosten?
Hoe lang duurt de lunch pauze?
Het zou prettig zijn om de woensdagen ook tot 14u les te geven. Ik zie dit ook op andere basisscholen gebeuren.
Het zou fijn zijn als de lunchtijden wat eerder konden. Om 12.00 ..
Het eten op woensdag op school voor 13.00 uur vind ik totaal overbodig. Het aantal uren is nu bij het continue rooster voor efficiënte lestijd echt beperkter dan het was.
Daar moet volgens mij nog eens goed naar gekeken worden.
Het continue rooster zorgt er onder andere voor dat mijn kind haar eten en drinken iedere dag niet op krijgt. Als ik er naar vraag wordt er aangegeven dat er te weinig
tijd is. Het is volgens mijn kind erg gehaast en er is weinig tijd. Daarnaast is het voor ons als werkende ouders erg moeilijk om onze werktijden hierop aan te passen.
Brengt erg veel druk en stress mee. Hiervoor toen de tijden om 15.00 waren, toen hadden wij daar onze werktijden daarop aangepast dit is echter bijna niet te doen.
Heel fijn zo een continue rooster. Geeft rust voor ouder en kind!
Heel blij mee zo, van mij mag het per direct zo blijven
Graag ook het lunchgemak weer invoeren
Geen moeite met een continue rooster, wel denk ik dat er meer ruimte moet zijn om de kinderen te laten lunchen. Ook vind ik het belangrijk dat het aantal verplichte
uren gemaakt worden in een jaar.
Eindtijd van continurooster mag later (naar minimaal 14:30 uur)
Een langer continuerooster tot 14.30/15.00
Een continu rooster is handig en makkelijker voor me, mijn kind is er al gewend van haar vorige school.
Ee enige vraag die ik heb is waarom de kinderen allemaal op woensdag op school lunchen. Ik denk dat veel ouders de woensdagmiddag vrij zijn.
Door de tijdswijziging van de woensdag komen we in de knel met sportclubs. Wordt er het laatste uur nog daadwerkelijk les gegeven of is het alleen lunchen?
De pauzes zijn volgens de kinderen te kort, ze krijgen te weinig tijd om te eten. Ze zouden graag 10 minuten extra krijgen om te eten. Ze vinden het eten met de eigen
juf/meester leuk! Lunchgemak was ook altijd heel leuk, het overblijven in de klassen juist weer niet vanwege bepaalde overblijf juffen.
De kinderen missen lunchgemak (rust om te eten en zelf op dat moment kiezen wat ze willen eten) de kinderen klagen over te weinig tijd om te eten, de schooltijd tot
14.00 geeft ons problemen met onze werktijden. Gevolg van het huidige besluit is dat de kinderen na de zomervakantie 1 of 2 extra dagen meer naar de NSO moeten. Dit
is voor ons en de kinderen heel vervelend.
De kinderen hebben te kort de tijd om te eten tussen de middag. Hierdoor krijg ik dagelijks volle broodtrommels terug. Graag een langere pauze en later uit school.
De (lunch)pauze wordt als zeer onprettig ervaren in de klas.
continurooster maar dan wel langere schooltijden tot twee uur is een probleem voor mijn werk eventueel tot half drie of 14:45
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Bijna elke dag komt Oliver met een half volle broodtrommel en beker naar huis. Hij geeft aan dat hij niet genoeg tijd. Met de warme dagen een paar weken terug was zijn
beker nog bijna vol, dit vind ik zorgelijk.
Beste Waterland, De kinderen zijn flexibel dat heeft de afgelopen periode wel laten zien. Scholen mogen na de zomervakantie weer volledig open. Jammer dat jullie het
continu rooster voort willen zetten na de vakantie. Ik zie dit als een eenzijdig besluit van de school, wat na de herfstvakantie alleen maar weer onrust zal geven. Ook zal
het personeel weer moeten schakelen.
alleen bij vraag 2 heb ik nu op Neutraal staan. De vraag is: Mijn kind mist de lunchpauze? het lijkt mij dat ze toch een lunchpauze krijgen? Graag de vraag anders stellen.
Aantal school uren is minder dan voorheen . Lunchpauze te kort voor onze dochter die thuis na school weer eet
Aantal lesuren tov oude situatie lijkt lager, lunchpauze is vrij kort
1) Meer rust bij het eten. Geen filmpje tijdens het eten en meer tijd om brood op te eten. Langere pauze- tijd dus. 2) De tijd die de kinderen nu op school zitten, is minder
dan voorheen. Waar is deze tijd beleven? Ik zou eerder denken aan een continurooster tot half 3/kwart voor 3. Zodat er enige onderwijstijd is én genoeg tijd is om te
eten en drinken.
- Wordt er nog wel voldaan aan het aantal onderwijsuren per jaar? (7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren) - Waarom wordt er gekozen voor lunchen op woensdag,
terwijl ze om 13 uur uit zijn? Dan kunnen ze beter thuis lunchen. Scheelt weer effectieve onderwijstijd. - Jammer dat er gekozen is voor verlenging van het continurooster
zonder de ervaringen van ouders en leerlingen hierin mee te nemen. Deze peiling had eigenlijk eerder moeten plaatsvinden, zodat dit meegenomen kon worden in het
besluit om al dan niet te verlengen. - In de tijdsplanning is te zien dat 13 oktober de MR-vergadering plaatsvindt en er een besluit genomen wordt over continurooster.
De herfstvakantie begint echter al op 17 oktober. Het is voor ons als werkende ouders niet te realiseren dat de werktijden dan binnen 1 week weer volledig aangepast
moeten worden (zeker niet als ZZP'er).

Heeft u suggesties voor een alternatief continurooster, dan kunt u deze hier invullen.
(if you have any suggestions for an alternative timetable, please state them below)
woensdag geen pauze maar gewoon thuis eten.
woensdag eerder uit, andere dagen iets langer
Wij vinden het fijn als de woensdag tot 12:00 duurt. Dan de rest van de dagen tot 14:30 of andere tijd om aan genoeg lestijd/pauze tijd te komen.
wij ervaren inderdaad heel fijn op deze manier hopelijk dat het ook zo blij
Wellicht tot 14.30bdoorlaten lopen zodat er tussen de middag iets meer tijd is om te eten
voorkeur tijden voor corona en anders half 9 tot kwart voor 3.
Voor de rust voor de ouders en kinderen, misschien woensdagen ook het rooster tot 1400 doen? Nu is het na het lunchen nog snel even een taakje doen.
Vindt 2 uur te vroeg. Niet te regelen met werk. Als oude tijden blijven dan kan ik mijn kinderen zelf ophalen na werk
Vijf gelijke schooldagen model? Meer inzet onderwijstijd, nu is er sprake van een tekort (zeker t.o.v. het oude rooster), hoe wordt er omgegaan met weer een wisseling,
hoe wordt er verwacht dat men dit 'zomaar" oplost op hun werk/bij hun werkgever?
Verplichte naschoolse activiteiten. Overblijven met overblijfmoeders
Veel scholen in den haag hebben een continu rooster tot 2 uur daarna wordt er (van buitenaf) 1 uur lang les gegeven in ict, handarbeid of sport, zodat de de kinderen als
nog tot 15 uur op school zijn. Soort naschoolse activiteit maar dan verplicht voor alle leerlingen. Mss is dat een idee voor de kinderen van de ouders die met de opvang
zitten.
Tot 15:00
Tot 14:30 en de woensdagmiddag om 12:00 vrij. Vrije op woensdagmiddag iets waar door onze kinderen naar uitgekeken wordt en willen ook thuis kunnen lunchen.
Tot 14.30 zou beter zijn denk ik, voor alle partijen?
The current situation is only to in response to CORONA crises. So the short term situation shall not been seen as permanent solution. The reduced school time have, more
that just financial, bigger impact on parents work situation and other arrangements. To develop Kids, it is necessary to have sufficient school time and not to tamper with
it.
Schooltijden aanpassen naar 08.15 of 08.45 zodat er met de Walvis een andere start en eindtijd komt. Woensdagmiddag 12.15 eindtijd aanhouden
Normaal aantal school uren als voorheen . Lunchpauze minimaal kwartier langer
No comments
No
Nee ben niet eerder bekend met het continue rooster, ken ook geen alternatieven uit mijn omgeving. Ik zou wel beter inzicht willen hebben wie nu de pauze doet wat de
afspraken zijn, welke organisatie is aan het surveilleren. Tevens vraag ik mij af of de kinderen dan genoeg fit weer zijn om weer aan het werk te gaan, is een kortere pauze
juist beter om weer aan de slag te gaan? Ik zie voor en na corona dat zoon zijn planning niet afkrijgt, onduidelijk waar dit door komt, te weinig loskomen van zijn taakjes
door de korte pauze, of zijn er andere factoren.
nee
Nee
Nee
Mogelijk de eindtijd aanpassen naar 14.30u

Mocht het continu rooster worden doorgezet, dan pleit ik voor meer naschoolse activiteiten direct na school om ouders (zonder BSO) tegemoet te komen. Dat iig de
woensdag dan ook tot 1400 is. Of probeer de lunch pauze anders in te richten zodat de kinderen even kunnen uitblazen of juist stoom afblazen en de leerkracht ook. Denk
aan sportlessen, muziek etc waar kinderen in geïnteresseerd zijn.
Mocht de huidige continurooster in het nieuwe schooljaar de ouders geld kosten, dan één die dat niet kost. Bijvoorbeeld door stagiairs in te schakelen, die praktisch gratis
werken.
Misschien iets langere pauze en dan eventueel tot 14.30 of 14.45 uur op school?
Misschien de schooltijden 15 min langer, zodat er iets meer tijd is om te lunchen.
Mijn kinderen missen het buitenspeelmoment met name op gymdagen. Eventueel de eindtijd van de schooldag iets verlengen zodat er wel dagelijks 1-2 maal een kort
buitenspeelmoment buiten de lunch om kan plaatsvinden.
Meer tijd om te eten tijdens de lunch, ze krijgen het eten nu niet op en krijgen stress van de tijdsdruk die erop zit. Om 14:00 vrij is ook wel vroeg (vinden wij als ouders).
De starttijden sochtends zijn op zich prima (liever niet vroeger) maar niet echt Corona-proof omdat de Walvis tegelijk begint. Woensdag tot 13:00 incl eten op school is
fijn!
ma, di, do, vr 830 tot 1500u vanwege verlies effectieve lestijd bij eindigen om 1400u, woe zo laten
Lessen iets langer laten doorgaan dan 14.00 uur zou erg fijn zijn (bijv. 14.30 u). Voor de woensdag zou het fijner zijn als ze iets eerder klaar zijn (bijv 12.15 u zoals
voorheen) zodat er thuis gelunched kan worden!
Later uit met een iets langere lunchpauze heeft de voorkeur. Starttijd 8.30 is wel heel fijn.
Langere lunchpauze, langere schooltijden op ma, di, do, vrij, korter op woe.
Langere lunchpauze . Zeker een kwartier langer
langer maan-din-don-vrij (bijv 14:30) + woensdag tot uiterlijk 12:30.
Langer dan 14 uur naar school en op woensdag gewoon tot 12
Indien er wordt gekozen voor het continue-rooster zouden we graag willen dat ook weer ‘lunchgemak’ wordt ingevoerd.
Indien continurooster ook kosten met zich meebrengt voor buitenspelen tussen de middag en mijn kind langer naar de opvang moet wat ook extra geld kost dan wil ik
liever geen continurooster maar gewoon rooster met TSO
Ik zou graag willen dat tussen de middag een langere pauze is en iets later uit.
Ik zou graag 5 gelijke dagen zien.
Ik vind continu rooster voor het heel jaar goede idee
Ik denk per dag iets langer wil je de tijden maken die er voor het continuerooster waren.
Ik begrijp volkomen dat de tijden thans op hetzelfde neerkomen, maar 14:00 is voor mij niet haalbaar. Thans mis ik op waterland enig ontwikkeling op artistiek gebied,
indien aansluitend muzieklessen of andere lessen waarin kinderen zich op creatief gebied verder kunnen ontwikkelen worden aangeboden, zou dat erg fijn zijn. Het
skills4kids aanbod zou wellicht daarin iets kunnen betekenen.
If the a continuous time table is adopted giving 15 more minutes to children to have lunch would be beneficial.
Hou rekening met de werkende ouders. Ga op hun stoel zitten en verplaats je in hun situatie. Het fijn voor de leerkrachten om 14:00 vrij te zijn maar er is geen ander
voordeel te vinden.
Het rooster verlengen tot half 3
Half 9 tot kwart voor 3. Op woensdag tot 12. 15.
Graag wel het continurooster tot bijvoorbeeld half 3 verlengen

Genoeg tijd voor eten en drinken ( een kwartier is niet genoeg voor de kleuters)
Gelijke tijden op alle dagen (8.30-14) Of de lunchpauze uitbreiden mbv hulpouders die dan overzicht houden met buitenspelen zodat de leerkrachten rustig kunnen
lunchen. Of LKP of workshops/activiteiten mogelijkheden tijdens schooltijden zodat de leerkrachten minder belast worden en de kinderen langer op school kunnen
blijven, zodat het opvang regelen makkelijker wordt. (https://www.obs-erasmus.nl/onze-school/ zie link als voorbeeld of mogelijkheden)
Geen suggesties, alleen zou het aantal lesuren (excl. lunch) wel hetzelfde moeten zijn als in het oude systeem. Misschien elke dag tot 14.15 of 14.30 uur en dan de
woensdag tot 12. 00 uur zodat de kinderen ook een keer thuis eten.
Geen continu rooster. Laat de kids die anders opgehaald worden (door thuis blijf ouders) voor de lunch nu ook op school eten. Zo heb je minder contacten op het
schoolplein. En genoeg lunch- en speelplezier. Wij kunnen onze werktijden niet blijven aanpassen/ verkorten op dit rooster. Ik snap dat het voor het team prettig werkt op
school. Kinderen zijn flexibel dus na de zomervakantie graag de gewone tijden weer hanteren niet pas na een week herfstvakantie, die snap ik ook niet. Alleen de
motivatie ivm de corona snap ik, je wilt minder volwassen contacten.
Geen continu rooster.
Geen
Elke dag een kwartier langer en dan op woensdag tot 12:00
Eindtijd 14.30 ipv 14u en woensdag 12u ipv 13u (ivm sportclubs)
Einde schooltijd 14.45 uur
Een iets langere lunchpauze waardoor de kinderen ook iets later uit school komen.
Een continurooster van half 9 tot kwart voor 3 met een goede lange lunchpauze en de woensdag middag vrij.
Een continu rooster is voor ons niet werkbaar
De woensdagmiddag rond 12 uur weer vrij. Lekker thuis boterham eten als voorheen.andere 4 dgn langer school. Zou dan die 4 dgn 15 min per dag langer zijn.... dus t ot
14.15 uur
De woensdag vind ik tot 13.00 erg onlogisch. Waarom niet tot 12 uur of 12,15 uur zoals op woensdag was?
de woensdag is erg raar met de huidige invulling en bied naar mijn idee geen extra onderwijstijd op de woensdag. Daarnaast hoop ik dat het definitieve rooster ruim te
voren wordt aangekondigd zodat er met de werkgever om tafel kan worden gegaan. Ook het kosten aspect is wat vaag, minder lestijd en meer kosten door opvang.
De lunchtijd om 12.00 dan zit er precies 2 uur tussen na het 10.uurtje. En na de lunch is er dan ook nog wat langer de tijd om te werken.
de keuze geven welke kinderen er op woensdag op school lunchen.
als het tot uur of 15.00 uur blijft dan is het makkelijker in te regelen met werk
als de continu rooster naar 15.00 uur word verplaats denk dat vele ouders daar wel baat mee gaan hebben als jullie dit zullen gaan invoeren want 14.00 uur is echt te
vroeg en met werk is het moeilijk in te regelen
Als dat mogelijk is, liever meer tijd op school. Er zou ook gekeken kunnen worden naar flexibele start en eindtijden. Bijvoorbeeld, ouders krijgen de keus tussen
schooldagen van 8:30 tot 14:00 of van 9:30 tot 15:00. Groepen kunnen in de randuren (8:30-9:30 en 14:00-15:00) verticaal worden samengevoegd. Dit past bovendien
goed bij Dalton.
Alle dagen zelfde eindtijd, lijkt me voor de kinderen ook fijner.
aangepaste BSO tijden, niet voor de BSO tot en met 18.00 uur betalen.
8:30 - 14:30
- Houd de woensdag als korte dag en maak de overige dagen (ma,di,do,vrij) langer.

