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Waddinxveen, 9 januari 2019
Betreft : continurooster
Beste ouders,
In recente nieuwsbrieven bent u geïnformeerd dat de schoolleiding zich aan het oriënteren is op een
continurooster. Dit past namelijk beter bij het onderwijsconcept van de Koningin Beatrixschool, het
gepersonaliseerd leren: een vaste dagstructuur voor de kinderen, meer effectieve tijd voor overleg
door de leerkrachten en daaruit voortvloeiend een passender aanbod voor de kinderen.
De schoolleiding en leerkrachten zien een groot aantal voordelen in het continurooster. Er is meer
rust, omdat kinderen alleen in de ochtend een opstartmoment hebben, met elkaar lunchen binnen
de stamgroep en alle dagen eenzelfde dagindeling hebben. Voor ouders is het makkelijker om de
werktijden op school af te stemmen en u hoeft maar 1 keer te brengen en 1 keer te halen.
Natuurlijk kunnen er ook nadelen aan het continurooster worden ervaren. Kinderen zijn eerder uit
wat voor sommige ouders lastig te regelen is. Kinderen die in de loop van de dag een rustmoment
nodig hebben, kunnen die pas na tweeën pakken. Daarnaast wordt vaak genoemd dat de kosten voor
naschoolse opvang hoger zijn dan voor tussen schoolse opvang.
Om alle ouders de gelegenheid te geven zich te informeren omtrent het continurooster, zal de school
twee inloopmomenten organiseren. Hierbij zullen leerkrachten, ervaringsdeskundigen en een
medewerker van Quadrant Kinderopvang aanwezig zijn. Hij zal dan een uitleg geven over de netto
kosten voor het gebruik van naschoolse opvang. Daarnaast licht hij de visie van Quadrant toe.
De inloopmomenten zullen plaatsvinden op 23 januari van 8.30 uur tot 9.30 uur en op 28 januari van
19.30 uur tot 20.30 uur.
In februari ontvangt u een enquête om uw mening te peilen omtrent het continurooster.
Met vriendelijke groet,
Namens de Medezeggenschapsraad,
Michel Boers, voorzitter

