
 
 
‘s - Gravendeel, 9-10-2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

In maart 2020 sloten onverwacht de scholen door het oplaaiende Corona-virus. Het Corona-virus 

speelt naar alle waarschijnlijkheid dit gehele schooljaar nog een rol, het huidige rooster wat gedraaid 

wordt tot de herfstvakantie, is door de 24 lesuren niet geschikt voor een heel schooljaar. Hierover 

hebben wij u de afgelopen periode op verschillende manieren geïnformeerd.  

 

Twee weken geleden heeft de MR een peiling onder het personeel gehouden. Met een grote 

meerderheid van stemmen is uiteindelijk één model gekozen. Om deze reden heeft de MR vorige 

week gepeild bij de ouders of er bereidheid is tot een vrijwillige bijdrage. Vanuit school zijn er geen 

structurele gelden beschikbaar voor het bekostigen van opvang.  

255 ouders hebben de peiling ingevuld, hartelijk dank daarvoor! 42% van de ouders heeft 

aangegeven bereid te zijn om een vrijwillige bijdrage van €10,- per kind per maand bij te dragen. 

Vooraf heeft de MR gesteld dat dit minimaal 60% moest zijn, met een minimum aantal 

respondenten van 180.  

Een veelgebruikt model op andere scholen is dat de ouders die niet bereid zijn de vrijwillige bijdrage 

te bekostigen, tegen een kleine vergoeding bijdragen door met de klas van hun zoon/dochter te eten 

en buiten te spelen tijdens de lunch met enkele ouders, zodat de leerkracht op dat moment pauze 

kan houden. Zo kan de ouder die niet wil betalen, zijn/haar eigen bijdrage terugverdienen. Dit model 

vinden zowel het team als de MR van De Bouwsteen op dit moment geen optie, om het aantal 

externen/ouders in de school te beperken.  

 
Vanmiddag heeft een brede denktank, bestaande uit leerkrachten, een afvaardiging van de 

personeels- en de oudergeleding van de MR en Kidspalace online een bijeenkomst gehouden om een 

besluit te nemen over een structureel rooster, aangaande de schooltijden voor dit schooljaar. 

 

In de denktank zijn we tot het volgende besluit gekomen: 

Vanaf maandag 26 oktober zal er tot en met het einde van dit schooljaar gewerkt worden met een 

continurooster met de volgende schooltijden: 

Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 - 14.30 uur 

Woensdag en vrijdag 8.30 - 13.00 uur 

Door te gaan werken met een continurooster moeten de pauzes voor de leerkrachten geregeld 

worden. Voor het verlagen van de hoge werkdruk in het onderwijs, stelt het ministerie gelden 

beschikbaar. In principe is het niet wenselijk om de werkdrukgelden hiervoor in te zetten.  

Het team ziet het belang van het waarborgen van de veiligheid en de daarmee samengaande 

beperkte verkeersbeweging in en om de school.  

 

 



 
 

Het team van De Bouwsteen is bereid, een groot deel van deze werkdrukverlagende gelden dit 

schooljaar in te zetten voor de tussenschoolse opvang door de inzet van vaste BSO-medewerkers 

vanuit Kidspalace en Kivido. Er kan geen meerjaren beleid op gemaakt worden. 

 

In mei 2021 zal het werken met dit rooster zowel onder het personeel, als de ouders, als de 

leerlingen geëvalueerd worden waarbij aandacht zal worden geschonken aan onder andere het 

kostenaspect en de invulling van de school- en pauzetijden.  Naar aanleiding van deze evaluatie 

worden de schooltijden voor schooljaar 2021 - 2022 en verder vastgesteld.  

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het team en de MR van De Bouwsteen, 
 
Renate Vliet 

 
 


