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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
We hebben inmiddels met velen van u gesproken over de invoering van nieuwe schooltijden en de enquête
van de oudergeleding van de MR hierover.
Deze informatiebrief geeft achtergrond informatie over wat het werken met de verschillende schooltijden
voor onze school betekent. Mogelijk zijn daarmee uw vragen beantwoord en kunt u daardoor tot een
overwogen keuze komen.
Waarom willen we overstappen op andere tijden?
Kort gezegd gaat het erom meer rust en regelmaat te brengen in de dagindeling van
kinderen, ouders en leerkrachten.
Argumenten die voor andere schooltijden pleiten:
• Pedagogisch voordeel
Vanuit pedagogisch oogpunt is het beter als een kind niet steeds hoeft om te schakelen.
Er zijn dagen dat een kind eerst naar de voorschoolse opvang gaat, dan naar school,
vervolgens naar de overblijf, weer naar school en daarna naar de naschoolse opvang. Dat zijn
soms ook allemaal verschillende locaties met verschillende gezichten.
• Minder druk op kinderopvang
Ouders maken op hun werkdagen steeds meer gebruik van professionele kinderopvang. Wel plannen zij hun
werk bij voorkeur zó, dat zij op de vrije woensdagmiddag zelf hun kinderen kunnen opvangen. Dit veroorzaakt
een onevenredige druk op de kinderopvang op de maandag, dinsdag en donderdag., met wachtlijsten tot
gevolg.
De druk op de kinderopvang kan gelijkelijk verdeeld worden, zodat de mogelijke wachtlijsten
op deze dagen mogelijk verdwijnen. Ouders hebben meer vrijheid om te kiezen op welke dag ze gaan werken.
• Effectieve leertijd
De ervaring leert van andere scholen die een continu rooster hebben dat een rustigere schooldag, ingericht
volgens een van de nieuwe modellen effectiever is. Dat komt omdat kinderen meer geconcentreerd werken.
Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan gelijkelijk over de
schooldagen verdeeld worden.
• Doorlopende leerlijn
De kinderopvang kan een beter inhoudelijk programma bieden omdat de kinderen er langer zijn.
Vanaf 14.30 of 15.00 uur in plaats van 15.30 uur bij de traditionele tijden. Door een intensieve
communicatie tussen school en kinderopvang kan de opvang aansluiten bij de thema’s die op school
worden behandeld en zodoende bijdragen aan verdieping en verwerking. Zo kan een doorlopende
leerlijn ontstaan.
• Rust voor de leerkrachten
In de praktijk blijken andere schooltijden ook vaak voor leerkrachten meer rust in hun werkdagen te
brengen. Ze zijn eerder klaar met hun klas en hebben daardoor meer tijd voor hun niet lesgebonden
taken. Er hoeft minder werk mee naar huis. Daar komt bij dat de kinderen meer geconcentreerd
werken.
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• Sport en muziek
Doordat al veel scholen in Uithoorn een continurooster hebben, zijn veel sportverenigingen en
muziekscholen overgestapt naar trainings- en lestijden op aangepaste tijden.
En deze activiteiten kunnen meer over de week verdeeld worden, het hoeft niet meer allemaal
op woensdagmiddag of na vieren. Zwemles kan soms via de kinderopvang geregeld worden.
De verschillende modellen:
Model 1
Andere start- en inlooptijden
• Drie of vier lange schooldagen.
• De ochtenden lopen van 08.30 (deur open om 8.20) tot 11.45. De middagen van 12.45 (deur open om
12.40) tot 15.00. De woensdag eindigt om 12.30.
• Vrije woensdagmiddag voor alle kinderen. Groep 1 t/m 4 is ook op vrijdagmiddag vrij.
• Kinderen kunnen thuis lunchen.
• Kinderen /ouders kunnen kiezen voor overblijven op school of bij Solidoe.
Punten van aandacht voor deze optie
• Kinderen /ouders kunnen kiezen voor overblijven thuis of extern
• Vrije woensdagmiddag alle kinderen en groep 1 t/m 4 ook op vrijdagmiddag vrij
• Uw huidige werktijden zijn waarschijnlijk redelijk afgestemd zijn op deze schooltijden
• Jongere kinderen hebben voldoende vrije tijd.
• De schooltijden zijn niet voor alle kinderen gelijk. Jongere kinderen zijn extra vrij waardoor er voor
gezinnen met meerdere schoolgaande kinderen verschillen in schooltijden zijn.
• Het dag-weekritme is wisselend.
• De duur van de naschoolse opvang is korter. Dat maakt aantrekkelijke en uitdagende activiteiten mogelijk
minder makkelijk te organiseren.

Model 2:
Vijf gelijke schooldagen
• Vijf identieke schooldagen voor alle kinderen. Van 8.30 (deur open om 8.20) tot 14.30
• Alle kinderen lunchen op school met zelf meegebrachte lunch.
• Korte lunchpauze (15 min. eten met leerkracht in de klas, 30 min. buiten spelen onder toezicht van de
overblijfvoorziening).
• Er wordt aan ouders gevraagd een vrijwillige bijdrage te betalen voor het overblijven.
Punten van aandacht voor deze optie:
• Meer structuur en rust in het dag-en weekprogramma van de leerlingen, het ritme van de leerlingen wordt
niet onderbroken
• Meer effectieve onderwijstijd beschikbaar (leerkrachten hoeven minder tijd te besteden aan het
terugbrengen van de rust na de pauze)
• Alle groepen kennen dezelfde uren
• Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het onderwijs is meer dan lezen,
rekenen en taal. Wanneer ze gezamenlijk eten, leren kinderen elkaar nog beter kennen.
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De schooldag is eerder afgelopen, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor andere activiteiten van de
leerlingen. En ook de leerkrachten hebben meer tijd beschikbaar voor vergaderingen en voorbereidingen
van lessen.
Alle leerkrachten hebben een zelfde verdeling van lesgevende en niet lesgevende werkuren, ongeacht hun
groep of werkdag
Het model verhoogt de verkeersveiligheid, door vermindering van de haal- en brengmomenten en het
verminderen van het fietsverkeer
Er is een sterk toenemende vraag om een dergelijk model, door ouders die hun kinderen recent hebben
ingeschreven en nu inschrijven op onze school
Leerlingen zijn verplicht alle dagen over te blijven
Ouders moeten mogelijk hun werktijden aanpassen
Het model vraagt coördinerende taken van de school t.a.v. de planning van pauzes.
Meer studiedagen
Het invoeren van het 5 gelijke dagen model betekent dat we ook meer studiedagen inplannen.
Vanzelfsprekend houden we ons aan de norm (940 lesuren), inclusief extra uren voor inzet bij een
calamiteit (totaal 940 + 5 uur = 945 lesuren). De studiedagen zijn verdeeld over de verschillende dagen van
de week. Mocht er vanuit de organisatie een duidelijke voorkeur zijn voor het clusteren van studiedagen,
zodat een extra studieweek ingepland kan worden, dan leggen we deze keuze ter instemming voor aan de
MR. Het clusteren van deze studiedagen heeft het voordeel dat de extra vakantieweken voor de kinderen
buiten de reguliere vakanties vallen.
Voor het team is het grote voordeel dat zij in deze gebundelde week taken als rapporten schrijven,
voorbereiding en afstemming, tijd voor gezamenlijke scholing en studie krijgen. Met als doel: verlaging van
de werkdruk.

Model 3
continurooster
• Drie of vier lange schooldagen van 8.30 (deur open om 8.20) tot 14.45.
• Vrije woensdagmiddag voor alle kinderen. Groep 1 t/m 4 is ook op vrijdagmiddag vrij.
• Alle kinderen lunchen op school met zelf meegebrachte lunch.
• Korte lunchpauze (15 min. eten met leerkracht in de klas, 30 min. buiten spelen onder toezicht van de
overblijfvoorziening).
• Er wordt aan ouders gevraagd een vrijwillige bijdrage te betalen voor het overblijven.
Punten van aandacht voor deze optie:
• Kinderen hoeven maar twee keer (in plaats van vier keer) door het drukke verkeer (veiliger).
• Ouders hoeven hun kind maar één keer te brengen en te halen.
• Door op één plek te blijven, ontstaat er meer rust voor de kinderen.
• Kinderen zijn eerder thuis.
• Naschoolse- of buitenschoolse opvang heeft meer tijd voor activiteiten.
• Sport-, muziek- en cultuurverenigingen hebben meer tijd om hun activiteiten aan te bieden.
• Voor sommige ouders is het juist lastig dat de school eerder uit is.
• Kosten van de naschoolse- (nso) of buitenschoolse opvang (bso) kunnen hoger worden doordat
meer uren moeten worden afgenomen.
• Geen keuze tussen wel of niet overblijven.
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Hoeveel tijd hebben de kinderen om te lunchen in het 5-gelijke-dagen-model en het continurooster?
De lunchpauze is als volgt gepland:
Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas, onder toezicht van de leerkracht, gegeten en
gedronken.
Omdat kinderen uit de jongere groepen vaak wat meer tijd nodig hebben om te eten krijgen zij waarschijnlijk
een langere lunchpauze.
Om het lunchen in goede banen te leiden, maken we de volgende afspraken:
De kinderen krijgen dezelfde hoeveelheid eten mee naar school, als ze thuis gewend zijn te eten.
Hoe en wat uw kind thuis eet, zo eet het ook op school. Eet uw kind zonder korst zijn brood? Geef dan brood
zonder korst mee. Zo wordt dit geen discussiepunt op school.
We stimuleren de kinderen hun eten op te eten. Wat niet opgegeten wordt, gooien we niet weg, maar geven
we mee terug naar huis. Zo kunt u zien wat uw kind gegeten heeft en de lunch evt. op het eetgedrag
aanpassen.
Lunchen is een moment van ontspanning en rust. Tijdens de lunch zijn de kinderen stil en/of luisteren naar een
mooi verhaal.
Na de lunchpauze gaan de kinderen een half uur naar buiten en hebben de leerkrachten pauze. De kinderen
staan buiten onder toezicht van de overblijfkrachten van Solidoe. Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas
en wordt er een alternatief programma aangeboden, waardoor er toch sprake is van ontspanning.
Vrijwillige ouderbijdrage voor het continurooster en voor het vijf gelijke dagen model
We vragen u een vrijwillige bijdrage voor het half uur pauze.
De prijs is een indicatie :
Van € 95,00 per leerling, per jaar (dat is ongeveer € 0,50 per dag) voor de bekostiging van het toezicht tijdens
de middagpauze. Dit bedrag kan bijvoorbeeld geïnd worden in vijf termijnen per schooljaar, ieder van €19,-.
Het bedrag wordt vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad (MR).
Naschoolse opvang in samenwerking met Solidoe
De vraag naar opvang na school kan groter worden door de kortere schooldag. In samenwerking met Solidoe
(buitenschoolse opvang voor 4 tot 12 ) kunnen we meer activiteiten buiten schooltijd aanbieden. Te denken
valt aan bijvoorbeeld : sport, muziek , toneel , typecursus. schaken, EHBO, technieklessen ( als mogelijke
opties).
We zullen u hierover het komend jaar verder informeren.
Een ouderopvangpool in eigen beheer van ouders
Een optie die ook op de ouderavond van 15 november naar voren is gekomen is:
de opvang van kinderen regelen met een pool samenwerkende ouders om elkaars kinderen op te vangen.
Wanneer gaan de nieuwe schooltijden in ?
De ingangsdatum voor invoering van nieuwe schooltijd is per schooljaar 2019/2020
Ouders die nog geen BSO hebben geregeld en dat wel willen doen als het besluit valt voor de nieuwe
schooltijden, hebben ruim 5 maanden de tijd om hun opvang opnieuw te regelen.
De enquête van de oudergeleding van de MR
Vrijdag 7 december ontvangt u van de oudergeleding MR een mail met alle informatie over de enquête.
U kunt vanaf maandagochtend 10 december tot en met vrijdag 14 december tussen 08.30 uur en 08.45 uur
uw stembiljet inleveren.
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Als er nog onduidelijkheden zijn kunt u mailen naar info@startnest.nl.
Wij hopen u vragen te kunnen beantwoorden.
Met hartelijke groeten,
Anke de Graaf
Continurooster
Volgende week dinsdag, 11 december, werken we weer met een continurooster. Alle kinderen nemen de
lunch mee en eten met hun leerkracht. Daarna spelen ze buiten onder toezicht van de overblijfmedewerkers.
De kinderen zijn om 14:15 uur vrij.

De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Woensdag 5 december
Opruimen Sintversiering
Vrijdag 7 december
Versieren in kerstsfeer
Maandag 10 december 8:45-9:15 uur
Themaopening
Dinsdag 11 december
Continurooster (lunch mee, les tot 14:15 uur)
Woensdag 19 december 11:00-12:00 uur
Première kerstvoorstelling (toegang voor ouders,
opa’s en oma’s)
Woensdag 19 december 17:00-19:00 uur
Kerstviering kinderen en team:
Kerstvoorstelling om 17:00 uur een aansluitend
kerstdiner in de stamgroep
Woensdag 19 december 18:30 uur
OR kerstborrel op het plein
Vrijdag 21 december
Studiedag. Kinderen zijn vrij
Zaterdag 21 december t/m zondag 6 januari
Kerstvakantie

Nieuws van de schoolfotograaf
Beste ouders/verzorgers,
Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de kinderen uitgedeeld. Wij willen jullie er
graag op attenderen dat de kortingscode QA77FNDT van 20% nog even geldig is voor de fotosets. Deze loopt
t/m 6 december 2018.
Daarbij hebben zij nu nog een extra leuke
kortingsacties lopen! Wanneer de code NAJAAR18
gebruikt wordt, krijg je 20% korting op een
fotovergroting en met code CANVAS2018 ontvang je
20% korting op een canvasdoek.
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Nieuws van de OuderRaad
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
De Ouderraad (OR) staat graag klaar voor de kinderen! Dit doen wij door school te helpen met organiseren van
allerlei activiteiten, maar ook door deze activiteiten (deels) te financieren. Wij besteden alle ontvangen
ouderbijdragen direct of indirect aan de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaas- en kerstviering,
atelier- en expressiemateriaal, schoolvoetbal, avondvierdaagse en andere activiteiten. En als we geld
overhouden, dan besteden wij dat aan kleine projecten. Onderstaand figuur geeft een globaal beeld van onze
uitgaven.
Al deze extra activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij uw bijdrage! Daarom vragen wij uw hulp in de vorm van
een vrijwillige ouderbijdrage!

Dit jaar is de OR (en ook school) overgestapt op het digitale betaalsysteem van WIS Collect. Dat betekent dat u
per mail wordt benaderd en toegang krijgt tot uw eigen ouderportaal. Hierin kunt u zelf bepalen hoe u wilt
betalen. U kunt de bijdragen overboeken of via iDeal betalen. Tevens kunt u aangeven of u in termijnen wilt
betalen of in één keer.
LET OP: We stoppen met de automatische incasso’s!
Vanwege deze overstap hebben wij de vrijwillige ouderbijdrage opnieuw vastgesteld in de OR-jaarvergadering.
Vanaf dit schooljaar is de ouderbijdrage € 38, - per kind.
Voorgaande jaren kreeg u in oktober een brief en factuur over de ouderbijdrage. Door de overstap naar
WIScollect, komt deze factuur later, namelijk in januari 2019.

Namens de kinderen bedankt!
Stephanie Huijgen (Penningmeester Ouderraad tot 1 januari 2019)
Sintha Sie (Penningmeester Ouderraad vanaf 1 januari 2019)
Voor vragen kunt u mailen naar shuijgen@xs4all.nl of sintha_sie@hotmail.com
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo Allemaal,
Het is een spannende tijd
Dat is voor iedereen een feit
De Sint is weer in het land
Ook ons zelf gemaakte schoen is zelfs gevuld in dit pand
Die pieten horen en zien heel veel
En wij weten nu, een banaan en een citroen is geel
Wij wensen iedereen een gezellige Sint
En dat piet jullie huisje vindt
Solidoe PO ‘t Overstapje
Linda en Mariëlle
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4 jaar.
De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)

Alkwin in actie voor Serious Request
Wij zijn leerlingen van het Alkwin (en voor een deel oud Startnest
leerlingen). We organiseren allerlei acties om geld in te zamelen
voor het Rode Kruis – 3FM Serious Request.
Op ’t Startnest hebben we tegenover Kiekendief een bak
neergezet om lege statiegeldflessen in te zamelen. Dus heb je een
fles over voor het goede doel neem deze dan mee naar school. De
actie loopt t/m dinsdag 11 december.
Alvast hééél erg bedankt.
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