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Den Haag, 21 december  2017 

 

 

Betreft: besluit over wel of geen continurooster 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Ongeveer een jaar geleden zijn er ouders bij me geweest met de vraag of het mogelijk is om 

een continurooster in te voeren op de Meester Schabergschool. 

Daarnaast waren er een aantal ouders ontevreden met de kwaliteit van het huidige 

overblijven. 

 

Omdat wij serieus om gaan met vragen van ouders en staan voor kwaliteit op onze school, is 

er vorig schooljaar een onderzoek uitgevoerd naar draagvlak voor een continurooster bij 

ouders en bij leerkrachten. 

Uit dit onderzoek kwam geen eenduidig beeld naar voren.  

 

Toch hebben wij nader uitgezocht wat de verschillende mogelijkheden zijn. Er zijn 4 modellen 

uitgewerkt en aan het team en de Medezeggenschapsraad (MR)voorgelegd.  

Bij de beoordeling van de modellen werd gekeken naar de gevolgen voor:  
-          onderwijs (kwaliteit) 
-          personeel (arbeidsvoorwaarden, dagindeling enz.) 
-          ouders (aansluiting met andere opvang enz.) 
-          kinderen (dagindeling, voeding enz. ) 
-          inhuur/inzet extra gekwalificeerd personeel/vrijwilligers/organisaties 
-          financiële positie (voor school en voor ouders) 
-          positie van huidige overblijfouders 

 

Uitkomsten: 

Uit de modellen blijkt dat het inhuren van sportmedewerkers of overblijfvrijwilligers bij een 

continurooster niet valt te bekostigen. Dit omdat bij een continurooster er geen bijdrage door 

ouders wordt betaald. 

Het alternatief is dan dat de leerkrachten het buitenspelen bij toerbeurt gaan doen. Doordat 

we een kleine school zijn hebben we te weinig leerkrachten om dit uit te voeren. Zij hebben 

namelijk recht op een half uur pauze per dag tussen de middag. Het zou de werkdruk van de 

leerkrachten sterk verhogen. 

 

Hoezeer wij ook tegemoet willen komen, als team, aan de wens van ouders, kunnen wij een 

continurooster niet realiseren. 

Daarom is in het overleg van de medezeggenschapsraad op vrijdag 8 december mijn advies 

om het continurooster niet in te voeren door de MR overgenomen. 

Het besluit is dat er geen continurooster wordt ingevoerd. 

 

Wel gaan wij met elkaar kijken naar de kwaliteit van het overblijven en hoe we dit kunnen 

verbeteren. 

Op donderdag 18 januari, van 19.00 – 20.00 uur, kunt u uw vragen over dit besluit stellen. Ook 

de Medezeggenschapsraad is hierbij aanwezig. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Joke Siebeler 

  


