
Den Haag, 9 november 2020 

Geachte ouders, verzorgers, 

Op 4 november heeft de medezeggenschapsvergadering een voorstel tot wijziging van de 

schooltijden per 4 januari 2021 aangenomen.  

Het rooster waar zowel de ouder- als de teamgeleding mee heeft ingestemd, is als volgt: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 8.30 - 14.30  8.30 - 14.30 8.30 - 12.30 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 

Lestijd / dag 5.25 5.25 3.75 5.25 5.25 

 

Dit rooster is tot stand gekomen aan de hand van de volgende factoren: 

 De uitslag van de peilingen. Tussen 8 en 23 oktober kon u de peiling invullen; met 

daarin de mogelijkheid om aan te geven welk van de voorgelegde tijdenroosters uw 

voorkeur hadden. In de groepen is zoals wij hadden aangegeven bij de kinderen 

gevraagd naar hun ervaringen met een continurooster.  

 De opmerkingen die u heeft geplaatst bij de peiling, als ook bij de diverse 

oudergesprekken. 

 Raadpleging van en met het team 

 Doorrekening van de uren door directie en MR 

In de bijlage ziet u een weergave van rangschikkingen die door 66% van onze ouders is 

ingevuld. 

Het belang van de pauze 

Wij nemen uw signalen over het belang van pauze serieus. We zien erop toe dat de kinderen 

voor zowel het 10-uurtje als voor de lunch boterham voldoende tijd krijgen om deze op te 

eten. De kinderen eten hun boterham met rust, zonder een gevoel van haast te ervaren.  

We zien er ook op toe dat de arbeid-rust verhouding gedurende de lesdag in balans is.  
Op woensdag nuttigen de kinderen alleen rond 10 uur een (meegebrachte) kleinigheid.  
Per schooldag spelen de kinderen minimaal 2 x 15 minuten buiten, behalve op woensdag, 
dan spelen de kinderen een keer buiten. Bij de groepen 1-2 en 3 is dit meer. De 
lunchboterham, als ook het buitenspelen worden niet gezien als lestijd.  
 
Zijn er kosten verbonden aan het continurooster? 
 
Dit continurooster brengt voor de ouders geen kosten aan de school met zich mee. Er wordt 
geen toezicht voor het buitenspelen ingehuurd van Vlietkinderen.  
 
Wanneer gaat dit rooster in? 
 
Op 4 januari 2021 gaan de nieuwe schooltijden in. Wij communiceren dit ook met 
Vlietkinderen en Partou. 
 



 
Flexibele naschoolse opvang 
 
In de peiling vroegen wij u naar de noodzaak van flexibele opvang. De uitkomsten daarvan 
leest u in bijlage 2. Deze hebben wij ook in overweging gegeven aan Partou en Vlietkinderen. 
Het is aan beide organisaties zelf of zij een vorm van flexibele naschoolse opvang willen 
aanbieden. Helaas kunnen wij daar geen verdere invloed op uitoefenen.  
Om de overgang naar goed te laten verlopen, hebben wij tot 18 december de mogelijkheid 
geboden om uw kind tot 15.15 uur op te laten vangen. Vanaf 4 januari is deze mogelijkheid 
er niet meer.  
 
Veel dank gaat uit naar de leden van de medezeggenschapsraad. Gedurende dit proces 
hebben zij vanuit uw belang; maar ook dat van de school, adviezen gegeven. In het rooster 
dat we per 4 januari invoeren hebben we alle opmerkingen uit de afgelopen periode 
gehoord en verwerkt,  
 
In dit team zorgen we ervoor dat onze leerlingen goed Daltononderwijs krijgen, een effectief 
tijdenrooster helpt daarbij. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het team, 
Maurice Schaepkens 
Directeur Daltonbasisschool Waterland 
 
 
 
 
  



Bijlage 1 - rangschikking modellen 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 – Grafische weergave van vragen 3-5 

  

 

 

 

 

 


