Beste ouders,
U weet ongetwijfeld dat we dit schooljaar gebruiken om te onderzoeken of we met ingang
van het nieuwe schooljaar over kunnen stappen op andere schooltijden.
Op 1 februari j.l. mochten we ongeveer 90 ouders verwelkomen in een tweetal digitale
ouderbijeenkomsten over dit onderwerp. Behalve dat we heel tevreden waren met de
opkomst, waren we ook blij met de vragen die gesteld werden en de gemaakte
opmerkingen.
De deelnemers aan deze meets kregen een presentatie te zien waarin duidelijk werd wat de
mogelijke invoering van andere schooltijden voor gevolgen heeft voor kinderen, ouders en
ook voor het team.
Als u de presentatie wilt bekijken of nog eens terug wilt zien, kan dat op de website van de
school. Onder het kopje NIEUWS vindt u de presentatie.
Binnenkort zijn we toe aan de volgende stap.
We vinden het erg belangrijk dat we ook de mening van ouders kunnen meenemen in het
uiteindelijke advies. Vandaar dat we u binnenkort zullen benaderen voor een ouderpeiling.
De mening van het team is ook gepeild en inmiddels bekend. Ook deze zal meegenomen
worden in het advies aan de directeur.
Tevens vinden we het belangrijk dat alle ouders goed op de hoogte zijn van de
veranderingen die spelen als we inderdaad over gaan op de nieuwe tijden. Vandaar dat we
voor u in het kort nog eens de verschillen op een rijtje zetten en u wijzen op de gevolgen als
we overgaan op de invoering.
Met nadruk willen we u erop wijzen dat de resultaten van zowel de peiling onder de ouders
als de peiling onder het team meegewogen worden in het advies richting de directeur. De
medezeggenschapsraad zal alle uitkomsten meenemen en een advies opstellen. De
directeur neemt uiteindelijk de beslissing over het al dan niet invoeren van de andere
schooltijden.
Mocht u naar aanleiding van deze brief, onderstaand overzicht of de presentatie op de
website nog vragen hebben of de behoefte te hebben aan een gesprek dan kunt u altijd
terecht bij meester Albert. Hij staat u graag te woord.
Met een vriendelijke groet,
de medezeggenschapsraad van de J.C. van Gent.

De medezeggenschapsraad heeft besloten om u een keuze uit twee mogelijkheden voor te
leggen: het huidige model of het 5-gelijke dagen model. Hieronder worden deze twee naast
elkaar gezet. U ziet zo duidelijk de verschillen.
huidige schooltijden

andere schooltijden (5- gelijke dagen
model)

5 schooldagen:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30u. tot 11.45u. en van 13.00u. tot
15.15u. Op woensdag van 8.30u. tot
12.00u.
De kleuters zijn vrijdagmiddag vrij.

5 schooldagen (ma t/m vr) van 8.30 tot
14.00 u. Dit geldt ook op woensdag en
vrijdag én ook voor de kleuters.

15 minuten pauze in de ochtend.

15 minuten pauze in de ochtend.

Middagpauze thuis of op school (overblijf)
van 11.45u. tot 13.00u.

Lunchpauze in de groep met de leerkracht
van 15 minuten.
Aansluitend 15 minuten buitenspel onder
begeleiding van de leerkracht.

Na 15.15u. (of 12.00u. op woensdag en
voor de kleuters ook op vrijdag): naar huis
of naar de BSO (buitenschoolse opvang).

Na 14.00u.: naar huis of BSO
(buitenschoolse opvang).

Overblijven tegen betaling.

Geen overblijf dus ook geen kosten. Alle
kinderen lunchen op school onder
begeleiding van de leerkracht. Kinderen
brengen hun eigen lunch mee naar school.

Keuze BSO tegen betaling vanaf 15.15u. of
naar huis.

Keuze BSO tegen betaling vanaf 14.00u.
of naar huis.

Pauze voor de leerkrachten van 12.00u. tot
12.45u.

Pauze voor de leerkrachten van 14.00u. tot
14.30u.

Aanvullend geven wij u antwoord op vragen die vaak gesteld worden bij een overgang naar
andere schooltijden. Voor overige vragen: mail ze gerust naar meester Albert.
a.tonissen@sopogo.nl Liever een persoonlijk gesprek? Dat kan ook. Neem dan telefonisch
of via de mail contact met hem op.
Zijn alle pauzes van alle kinderen tegelijkertijd?
Nee, op dit moment hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 ook geen gezamenlijke
pauze. Dat blijft zo. Dat geldt straks ook voor de lunchpauze. De kinderen van groep 1-2
gaan altijd vaker en langer naar buiten dan de andere groepen. Zij volgen het eigen rooster.
Kunnen de kleuters zo’n verlengde schooldag wel aan?
Uit onderzoek en uit ervaring blijkt dat dit het geval is. Daarnaast is het zo dat in een enkel
geval, een vier- of vijfjarige jarige bij grote vermoeidheid de dag niet vol maakt en ’s middags
thuis blijft. Dat blijft zo. Als de leerkracht ziet dat het teveel wordt, nemen we contact op met
de ouders.

Er zijn ook andere modellen voor een continurooster, waarom is daar niet voor gekozen?
Bij alle andere modellen valt het grote voordeel weg dat de leiding van de groep in één hand
is gedurende de gehele dag en we dus geen overblijf meer hoeven te regelen. De
leerkrachten begeleiden de kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur en nemen daarna pas hun
verplichte pauze op.
Is een lunchpauze van een half uur niet erg kort?
We kennen ervaringen van scholen die al een hele tijd werken met het model. Zij geven aan
dat het even wennen is en daarna heel goed te doen. Ook langzame eters passen zich snel
aan. In de thuissituatie duurt de lunch langer o.a. door tafel dekken, smeren van het brood
enz. De lunch is nu voorbereid.
Wie bepaalt er wat er in het lunchtrommeltje zit?
Zoals nu ook het geval is, blijft u, als ouder, verantwoordelijk voor de inhoud van de
lunchtrommel. Het team van de school adviseert u wel om te zorgen voor een gezonde
lunch.
Wordt er gecontroleerd dat er gegeten wordt?
Ja, de leerkrachten houden in de gaten dat de kinderen eten wat u meegeeft. Mocht dit toch
problemen geven, zoeken we in overleg met de ouders naar een passende oplossing.
Wat gebeurt er als een kind zijn lunch vergeten is?
We nemen dan contact met u op. Mocht het lastig zijn om de lunch alsnog te brengen, zorgt
de school voor eten en drinken.
Kunnen broertjes en zusjes samen lunchen?
Er wordt geluncht in groepsverband. Broertjes en zusjes kunnen dus alleen samen lunchen
als ze bij elkaar in de klas zitten.
Gaan de leerlingen altijd naar buiten?
Het is belangrijk dat alle kinderen een frisse neus kunnen halen. We hebben dan ook als
stelregel dat alle kinderen in de pauze naar buiten gaan. Lichte regen, kou en zon zijn geen
redenen om daarvan af te wijken. Uitzonderingsgevallen zijn er natuurlijk altijd. Mocht het
echt niet mogelijk zijn om naar buiten te gaan, zorgen we wel voor meer
ontspanningsmomenten gedurende de dag.
Hoe is het toezicht tijdens de pauzes geregeld?
Zowel tijdens de ochtendpauze als de lunchpauze is er toezicht op het schoolplein door de
leerkracht van de groep.
Zijn er verder kosten waarmee ouders worden geconfronteerd?
Nee, die zijn er niet. De ouderbijdrage zal niet omhoog gaan vanwege de overgang naar het
nieuwe model. De overblijfkosten zullen komen te vervallen bij het 5-gelijke dagen model.
Als u na schooltijd gebruik wilt/ moet maken van de buitenschoolse opvang, zijn hier wel
extra kosten aan verbonden. (zie vraag verderop).
Hebben de veranderende schooltijden ook invloed op vakanties en andere vrije dagen?
Nee. Het 5-gelijke dagen model staat los van vakanties en weken waarin er sprake is van
vrije dagen (Koningsdag, 2e paas- en pinksterdag enz.). Ook staat dit los van
studie-(mid)dagen van het team. Op studiedagen zijn de kinderen de hele dag vrij. Ieder
schooljaar wordt een aantal studiedagen gepland. Deze worden altijd vermeld in de
nieuwsbrief en op de jaarkalender die ouders in de eerste schoolweek ontvangen.

Hoe sluiten de sportverenigingen, muziekschool e.d. aan bij de veranderende schooltijden?
Inmiddels is een groot deel van de Nederlandse basisscholen de laatste jaren overgegaan
naar andere schooltijden. Dat geldt ook voor onze collega-scholen in het dorp. De ervaring
leert dat de aansluiting geen problemen zal opleveren.
Worden de kosten op gebied van kinderopvang hoger?
Het is moeilijk daar in het algemeen wat op te zeggen. Dit is per gezinssituatie verschillend.
De overblijfkosten vervallen. Wel is het zo dat de buitenschoolse opvang een uur en een
kwartier eerder begint op alle dagen behalve op woensdag. Op woensdag start de opvang
weer anderhalf uur later.
Ook is de belastingaftrek voor de naschoolse opvang inkomensafhankelijk. Als u even
doorscrolt komt u bij een brief met daarin informatie van Kibeo over dit onderwerp. U kunt
voor een berekening altijd contact opnemen met de afdeling klantrelatie van Kibeo.

Betreft: Informatie over 5-gelijke dagen op OBS J.C. van Gent
Beste ouder, verzorger,
Zoals je inmiddels hebt vernomen, onderzoekt de J.C. van Gent de
mogelijkheden om met een 5-gelijke dagen model te werken. Met een
5-gelijke dagen model veranderen de schooltijden en dit is ook van invloed op de tijden
van de buitenschoolse opvang (BSO) . Hierbij geven we je graag meer informatie over de
BSO van Kibeo en de mogelijkheden die er zijn voor de opvang van je schoolkind.
Buiten schooltijd op avontuur met vriendjes
Bij de BSO van Kibeo Molenlaan kan je kind buiten schooltijden samen met vriendjes op
avontuur. Iedere dag is er een leuk programma, dat past bij de wensen van je kind. Zij of
hij beslist namelijk in overleg met de pedagogisch medewerkers en de kinderen wat ze
na schooltijd gaan doen. Spelen, buiten op avontuur of creatief aan de slag? Er is voor
iedereen iets te kiezen!
Mogelijkheden buitenschoolse opvang
Met de BSO sluiten we aan op de openingstijden van school. De BSO is daarom geopend
vanaf 14.00 tot 18.30 uur.
Je kunt gebruikmaken van vier verschillende BSO-pakketten. Het hangt van jullie
persoonlijke situatie af, welk pakket het best bij je past. Belangrijk hierbij zijn het aantal
uur buitenschoolse opvang dat je nodig hebt en je behoefte aan flexibel in te zetten
vakantieuren. Een dagdeel op de BSO duurt bij het opvangpakket Altijd Zeker 3,5 uur en is
daarna per halfuur te verlengen. Hieronder lichten we de vier pakketten kort toe.

De netto uurprijzen zijn gebaseerd op een gemiddeld verzamelinkomen van € 45.000.
De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie. Via de online
rekentool op kibeo.nl bereken je jouw maandelijkse kosten.
Persoonlijk advies Wil je persoonlijk advies over welk pakket het beste bij je past? Of gaat je kind al
naar Kibeo en wil je weten wat het 5-gelijke dagen model betekent voor je huidige opvangcontract?
De klantadviseurs van Kibeo helpen je graag verder met advies op maat. Maak een afspraak voor
persoonlijk advies via het contactformulier, neem contact op via klantrelatie@kibeo.nl of chat met
een klantadviseur op kibeo.nl.
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je hierover nog
vragen, dan kun je deze stellen via klantrelatie@kibeo.nl.
Met vriendelijke groet,
Mariëlle Redert
Vestigingsmanager
Kibeo Molenlaan

