
 

 

Willemstad, 14-12-2020 

Onderwerp: continurooster 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Afgelopen maanden hebben we u met regelmaat geïnformeerd over het onderzoek naar de 

mogelijkheden om een continurooster in te voeren. Vandaag kan ik u melden dat de MR heeft 

ingestemd met een continurooster voor een proefperiode van 2 jaar. 

Hoe is het geregeld? 

In het traject moesten een aantal hobbels genomen worden. De drie belangrijkste waren: 

• Lunchpauze van ½ uur voor de leerkrachten  

• We zagen dat kinderen te weinig tijd hadden om in ½ uur hun lunch op te eten en moesten 

uitzoeken hoe we die tijd lunchtijd en onderwijstijd konden combineren 

• De continuïteit van de financiën  

Oplossing voor de lunchtijd 

We hebben er voor gekozen om de kinderen al 15 minuten te laten lunchen tijdens een 

onderwijsactiviteit die past bij ons leesonderwijs of identiteit. Aansluitend hebben de kinderen ½ uur 

speelpauze. De lunch- en speeltijd kunnen dan flexibel ingezet worden. De leerkrachten hebben 

lunchtijd tijdens de speelpauze.  

Oplossing voor de financiën 

We kunnen alleen een continurooster invoeren als ouders een vrijwillige bijdrage doneren aan de 

school. Deze bijdrage zal volledig ten goede komen aan het uitbetalen van de overblijfouders en 

eventueel een coördinator. Omdat de bijdrage vrijwillig is, weten wij niet of dit ook inderdaad gaat 

gebeuren. We gebruiken de komende 2 jaar als proefperiode zodat we kunnen ervaren of de 

vrijwillige bijdrage toereikend is om de overblijf te organiseren.  Mocht het zo zijn dat de vrijwillige 

bijdrage onvoldoende is om de overblijf te realiseren dan kunnen we zonder onderzoek te doen 

terug naar een traditioneel rooster.  

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken gaan we met ouders om de tafel hoe we dat het beste 

kunnen doen. Hoe we dit gaan inregelen hoort u van ons eind januari.  

 

 

 



Kibeo 

Als u uw kind op de naschoolse opvang heeft ingeschreven, krijgt u bericht dat het contract 

aangepast gaat worden. Immers, de opvang is ½ uur langer. Dit gaat verder buiten ons om en wordt 

geregeld door Kibeo. 

 

We gaan er van uit dat we met bovenstaande een dragend besluit voor alle partijen hebben 

genomen. Vanzelfsprekend gaat het traject door de MR gevolgd en geëvalueerd worden. De 

evaluaties gaat de MR met u delen zodat u weet hoe het gaat. 

Ik vertrouw erop u hiermee volledig geïnformeerd te hebben. Zo niet, dan kunt u mij bereiken op 

l.wijling@dewaarden.nl 

Met vriendelijke groet, 

 

Loeky Wijling 
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