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Aankomende vrijdag ontvangt u per mail de enquête om aan te geven welk model schooltijden uw voorkeur 
heeft. We roepen alle ouders/verzorgers op om een stem uit te brengen in deze peiling, zodat de directie een 
weloverwogen advies kan voorleggen aan de MR. Vooral ook uw beweegredenen voor uw keuze zijn van belang 
dus geef dat s.v.p. aan in de enquête. 
 

Let op: Graag 1 enquête per gezin invullen!  

Velen van jullie zullen de enquête per gezin meermaals ontvangen via verschillende mailadressen. U mag 1 
enquête invullen, we verzoeken u per gezin te overleggen via welk mailadres jullie de enquête gaan invullen en 
versturen.  
 
 
 

Beste 
ouders/verzorgers, 

 
uw stem is van 

belang! 
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Bij dezen sturen we jullie eerder verzonden informatie en ook de 

aanvullende informatie over hetgeen onderzocht is voor het heroverwegen van de schooltijden. De antwoorden 
op de door u gestelde vragen hebben we al met uw gedeeld, maar voor de volledigheid hebben we deze 
nogmaals bijgesloten. We hopen dat met al deze informatie u een goed totaal beeld heeft en wellicht kan het u 
helpen bij het maken van de keuze voor uw gewenste onderwijsmodel. 
 
 

Aanleiding en ontwikkelingen  

 
Enkele jaren geleden is gekeken naar het veranderen van de schooltijden en er is weloverwogen gekozen om het 
huidige rooster te handhaven.  
De gedachtegang hierbij was dat er door dit rooster maatwerk voor de kinderen uit vooral de bovenbouw is.  
Dit rooster maakt het mogelijk dat de 4 leerkrachten van groep 1 t/m 4 van 11.30uur-12.15uur, ieder 4 dagen in 
de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 45 minuten lang kinderen uit met name de bovenbouw in 
kleine groepen extra aandacht kunnen geven. Denk hierbij aan de pluskinderen (kinderen die meer uitdaging 
nodig hebben), maar ook aan kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld begrijpend 
lezen, rekenen etc. 
 
Ontwikkelingen gaan snel en daarom is het goed om weer eens naar de schooltijden te kijken. Wat betreft de 
ontwikkelingen kunt u denken aan:  
 

- Ontwikkeling in het basisonderwijs: Het schoolteam van de Wiekslag wil graag up-to-date blijven met de 
ontwikkelingen in het onderwijs. In dit geval ook met de in te delen onderwijstijden. De tendens in 
Nederland op de basisscholen lijkt steeds meer naar schooltijden te gaan met de lunchpauze op school. 

- Vraag van ouders: Alle ouders hebben door het tijdelijk invoeren van een continurooster i.v.m. de RIVM 
maatregelen het continurooster kunnen ervaren. Daardoor hebben een aantal ouders aangegeven dit 
rooster graag te willen behouden.  

- Buitengebied: De Wiekslag biedt ook onderwijs aan kinderen in ‘het buitengebied’. Voor deze ouders is 
het wellicht praktischer wanneer er maar één haal– en brengmoment is per dag. 

- Ervaring nieuwe leerkrachten en interim directie: er zijn de afgelopen tijd diverse nieuwe leerkrachten op 
De Wiekslag gekomen die al op andere scholen gewerkt hebben met andere schooltijden. Deze 
leerkrachten zijn geen onderdeel geweest van de eerdere besluitvorming. 

- Ervaring van leerkrachten: De leerkrachten hebben ook tijdelijk het continurooster ervaren op de 
Wiekslag door de Corona maatregelen voor de zomervakantie, samen met de informatie van de nieuwe 
teamleden over hun ervaringen met andere schooltijden wordt er in het hele team met een meer open 
blik naar andere schooltijden modellen gekeken.  

- Forte: De opvang en school hebben een goede samenwerking, waardoor de overgang van onze peuters 
naar de kleutergroep op school soepel verloopt. Afgelopen jaar is de peuteropvang door wettelijke 
regelgeving met 1,5 uur verlengd. Helaas sluiten de tijden van de peuteropvang bij een standaardrooster 
niet aan op de schooltijden. Voor veel ouders is het praktisch niet haalbaar deze tijden te combineren. 

 
De werkgroep bestaande uit leerkrachten, MR leden en directie hebben onderzocht of de schooltijden van De 
Wiekslag aangepast moeten worden én of de argumenten van enkele jaren geleden nog relevant zijn.  
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Uitgangspunten van de werkgroep en besluitvorming.  
De werkgroep heeft uitgangspunten geformuleerd bij de heroverweging andere schooltijden. 
Deze uitgangspunten zijn al eerder besproken met het gehele team en met de MR leden. 
 

 Brede werkgroep (directie-leerkrachten-ouders). 
Leden: Richelle (leerkracht) en Mireille (directie). MR leden leerkrachten: Lizzy, Annemiek en MR 
leden ouders: Sander en Liesbeth. 

 Gehele proces is samen met school en MR. 
 Communicatie van ouders is met MR en directie. 
 Tijdsplanning binnen dit schooljaar. 
  Een extern bureau legt 3 á 4 modellen uit aan team en MR. 
 Hoe komt het gekozen scenario tot stand? 

o De nieuwe schooltijden zijn een schoolkeuze 
o Het scenario past bij onze visie (geredeneerd vanuit het 

belang van de kinderen) en bij ons als team (waarmaken) en bij de (wettelijke) kaders 
o We houden rekening met de wensen van ouders, maar niet hoe te komen tot welk 

scenario / model. Dit omdat ook bij ouders onderling geen overeenstemming is. 
 Alle kinderen halen de norm voor minimale onderwijstijd (wettelijk 7520, per 8 leerjaren). 
 De achterbanraadpleging en de terugkoppeling onder ouders gebeurt door de MR. Informatie 

hierover volgt via hen.  
 Als er geen positief besluit komt (instemmingsrecht MR) over het nieuwe onderwijsmodel dan 

blijft het huidige rooster van kracht. 
 Besluitvorming en communicatie over het besluit volgt rond de mei vakantie 2021. 

 
Instemmen/niet instemmen van de MR 
De directie komt tot een voorgenomen besluit over verandering schooltijden. Dit wordt voorgelegd aan de 
oudergeleding van de MR omdat deze instemmingsrecht heeft over ‘andere schooltijden’. Daarnaast moet het 
schoolteam instemmen als het gaat om wijziging van arbeids- en rusttijden. De gehele MR moet instemmen. 
Wanneer de MR het niet eens kan worden, blijft het huidige rooster gehandhaafd. 
Belangrijk om voor jullie als ouders te weten: 
De oudergeleding van de MR zal zichzelf zo goed mogelijk inhoudelijk laten informeren over de verschillende 
schooltijden modellen, de gedachten en meningen van de ouders en de voorkeuren van het schoolteam. Zo 
denken wij een gedegen afweging te kunnen maken en daar ons besluit op te baseren. 
 
Definitieve besluit 
Nadat de MR haar instemmingsrecht wel/niet heeft afgesproken is het aan de directie van De Wiekslag een 
definitief besluit te nemen en dit te communiceren. Hier hebben de ouders en MR geen rol in. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u de uitslag van de volgende punten die onderzocht zijn: 

1. Modellen schooltijden 
2. Invulling totaal onderwijsuren gemaakt in 8 jaren op de basisschool 
3. Sporten op de woensdagmiddag 
4. Kosten opvang Forte 
5. Vragen van ouders  
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Modellen schooltijden  

 
Welke schooltijden modellen worden er de aankomende tijd overwogen: 

1. Het huidige rooster waarbij onder- en bovenbouw op verschillende tijden de lunchpauze beginnen en 
waar 4 leerkrachten, in de tijd dat de onderbouw al uit is, deze lestijd besteden aan kinderen in de 
bovenbouw. Hierdoor kan er ook meer aandacht gaan naar de overgebleven groep kinderen in de klas. 

2. Het vijf gelijke dagen model waarbij alle kinderen elke dag dezelfde begintijd en eindtijd hebben en de 
lunchpauze op school is. Kinderen zijn over het algemeen dan rond 14u uit. 

3. Het continurooster waarbij alle kinderen hetzelfde rooster zouden kunnen hebben met dezelfde begintijd 
en eindtijd voor de hele week. De woensdagmiddag is vrij (hierbij is een variant mogelijk om de 
onderbouw bijvoorbeeld nog de vrijdagmiddag vrij te geven om de verdeling van nu iets meer aan te 
houden, waarbij de bovenbouw meer lesuren krijgt dan de onderbouw). Lunchpauze (behalve de 
woensdag) is op school. 

4. Het traditionele rooster waarbij alle kinderen dezelfde schooltijden krijgen. De lesuren worden dan gelijk 
verdeeld over de onder- en bovenbouw. De lunchpauze heeft voor alle kinderen dezelfde begin- en 
eindtijd. Kinderen lunchen thuis of bij de overblijf. (Hierbij is er een variant mogelijk om de onderbouw 
nog de vrijdagmiddag vrij te geven om de verdeling van nu iets meer aan te houden, waarbij de 
bovenbouw meer lesuren krijgt dan de onderbouw). De extra aandacht uren in de middagpauze voor de 
bovenbouw komen hiermee te vervallen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welke andere schooltijden worden in Nederland gehanteerd: 
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Vijf gelijke dagen model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Continurooster 
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Gemaakte lesuren, 7520 lesuren is de norm over 8 jaren 

 

 

Wanneer het continurooster zou worden ingevoerd, dan voldoet geen groep aan de 7520 lesuren in 8 

schooljaren. In het overzicht ziet u dat alleen groep 8 dan voldoende uren heeft gemaakt, maar deze kinderen zijn 

bij het eventueel invoeren van het continurooster in 2020 – 2021 van school.  

De consequentie van deze constatering is dat wanneer het continurooster wordt ingevoerd, de kinderen 

gedurende vier jaar, één uur per week op een vaste dag langer naar school gaan óf een verlenging van de 

schooltijd van 15 minuten per dag. 

 

Sporten op woensdagmiddag 

 
Wanneer wij over zouden gaan naar het 5 gelijke dagenmodel / continurooster, dan zijn de kinderen met een 
begintijd van 8.30 uur,  iedere dag tot 14.00 of 14.30 uur op school. Voorheen had dit gevolgen voor de 
woensdagmiddagsporten. Aangezien veel scholen ons al zijn voorgegaan met het aanpassen van schooltijden 
hebben veel sportclubs hun tijden al aangepast. Wij kunnen geen totaalbeeld gegeven van het aanbod van alle 
sportclubs, vandaar dat we gekeken hebben naar SSV en Alkmaar Sport. 
 

SSV 
VOETBAL 

VOETBAL locatie SSV 

JO11-1 Woensdag  18.30 – 19.30 uur 

Kabouters zaterdag    9.00 – 10.00 uur 

HANDBAL 

Veldseizoen handbal locatie SVV 

D1 woensdag 16:30 - 17:30 uur  

E1 woensdag 15:30 - 16:30 uur  

F1 + Kabouters zaterdag 9:00 - 10:00 uur Stompetoren 

Zaalseizoen handbal locatie De Mijse 

D1 woensdag 16.30 - 17.30 uur  

E1 woensdag 15.30 - 16.30 uur  

F1 + Kabouters zaterdag 9.00 - 10.00 uur Gymzaal Stompetoren  

 

2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Totaal

groep 8 891,8 891,8 891,8 891,8 1009,4 1009,4 1009,4 978,5 7573,9 53,9

groep 7 891,8 891,8 891,8 891,8 1009,4 1009,4 978,5 940 7504,5 15,5

groep 6 891,8 891,8 891,8 891,8 1009,4 978,5 940 940 7435,1 84,9

groep 5 891,8 891,8 891,8 891,8 978,5 940 940 940 7365,7 154,3

groep 4 891,8 891,8 891,8 864,5 940 940 940 940 7299,9 220,1

groep 3 891,8 891,8 864,5 940 940 940 940 940 7348,1 171,9

groep 2 891,8 864,5 940 940 940 940 940 940 7396,3 123,7

groep 1 864,5 940 940 940 940 940 940 940 7444,5 75,5
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ALKMAAR SPORT 

 Handbal: Woensdag 18, 25 november, 2, 9, 16 december 

6-9 jaar: 16.30-17.30 uur 

10-11 jaar: 17.30-18.30 uur 

 Schermen: Woensdag 6, 13, 20, 27 januari, 3 februari 

6-11 jaar: 16.30-18.00 uur 

 Atletiek: Maandag 8, 15 februari, 1, 8, 15 maart / Woensdag 10, 17 februari, 3, 10, 17 maart 

6 jaar: 14.30-15.30 uur  

7-8 jaar: 15.45-16.45 uur  

 Handbal: Woensdag 6, 13, 20, 27 januari, 3 februari 

6-9 jaar: 16.30-17.30 uur 

10-11 jaar: 17.30-18.30 uur 

 Schermen: Woensdag 10, 17 februari, 3, 10, 17 maart 

6-11 jaar: 16.30-18.00 uur 

 Atletiek: Woensdag 7, 14, 21 april, 12, 19 mei 

6 jaar: 14.30-15.30 uur  

7-8 jaar: 15.45-16.45 uur  

9-11 jaar: 18.00-19.30 uur  

 

Tarief tussenschoolse opvang / overblijf (TSO) ten opzichte van NSO 

 De kosten voor tussenschoolse opvang zijn € 4,00 per keer. Hierover ontvangen de ouders géén 

kinderopvangtoeslag. 

 Over het uur meer naschoolse opvang ontvangen ouders wél kinderopvangtoeslag. 

 Voor de meeste ouders zal het voordeliger uitpakken om een uur langer NSO af te nemen in plaats van de 

TSO af te nemen. 

 

Tarieven naschoolse opvang (NSO) 

 
Bij een continurooster worden meer uren naschoolse opvang (NSO) afgenomen. 

 Opvang van 14.00 – 18.30 uur = 4,5 uur. Dit is 1,25 uur meer dan nu. 

 Opvang van 14.30 – 18.30 uur = 4 uur. Dit is 0,75 uur meer dan nu. 

Uurtarief NSO per 1 januari 2021 

Per 1 januari 2021 stijgt het maximum uurtarief vanuit de overheid met 3,5%. Dit heeft als gevolg dat ouders 

meer betalen maar dan ook méér vanuit de overheid vergoed krijgen dan in 2020. 

Indicatie bruto – netto bedrag naschoolse opvang 
Hieronder ziet u de bruto bedragen van de opvang. Het netto bedrag hangt af van het gezamenlijke inkomen van 
de ouders. De beeldvorming is dat opvang heel duur is, omdat vaak alleen het brutobedrag gecommuniceerd 
wordt. Hieronder ziet u een indicatie van wat u bruto en netto per maand betaalt bij afname van 3, 2 of 1 dag 
NSO per week, uitgaande van 40 weken per jaar. 
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Op basis van de huidige schooltijden 
 
Salaris    Aantal dagen NSO Aantal kinderen Bruto totaal Netto totaal  
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 15.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag (3 dagen) 
 

36.281 – 37.704 3 dagen          1        295        93 

   3 dagen          2        590       173 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 15.15 uur op maandag, dinsdag (2 dagen) 
 
   2 dagen          1       197        62 
   2 dagen          2       394       115 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 15.15 uur op maandag (1 dag) 
   1 dag          1        98        31 
   1 dag          2       196        58 
  
 
Salaris    Aantal dagen NSO Aantal kinderen Bruto totaal Netto totaal  
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 15.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag (3 dagen) 
 

49.386- 50.981  3 dagen   1         295       107 

   3 dagen   2         590       187 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 15.15 uur op maandag, dinsdag (2 dagen) 
   2 dagen   1          197       72 
   2 dagen   2          394      125 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 15.15 uur op maandag (1 dag) 
   1 dag    1          98        36 
   1 dag    2         196        63 
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Uitgaande van Opvang van 14.30 – 18.30 uur 
 
Salaris    Aantal dagen NSO Aantal kinderen Bruto totaal Netto totaal  
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.30 uur, op maandag, dinsdag en donderdag (3 dagen) 
 

36.281 – 37.704 3 dagen         1 kind         364       114 

   3 dagen         2 kinderen         728       212 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.30 uur op maandag, dinsdag (2 dagen) 
 
   2 dagen        1 kind          242       76 
   2 dagen        2 kinderen          484      141 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.30 uur op maandag (1 dag) 
 
   1 dag         1 kind          121      38   
   1 dag         2 kinderen          242      71 
 
 
Salaris    Aantal dagen NSO Aantal kinderen Bruto totaal Netto totaal  
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.30 uur, op maandag, dinsdag en donderdag (3 dagen) 
 

49.386- 50.981  3 dagen  1 kind        364       132 

   3 dagen  2 kinderen       728       250 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.30 uur op maandag, dinsdag (2 dagen) 
 
   2 dagen  1 kind       242       88   
   2 dagen  2 kinderen      484      153 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.30 uur op maandag (1 dag) 
    
   1 dag   1 kind      121       44 
   1 dag   2 kinderen     242       77 
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Uitgaande van Opvang van 14.00 – 18.30 uur 
 
Salaris    Aantal dagen NSO Aantal kinderen Bruto totaal Netto totaal  
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.00 uur, op maandag, dinsdag en donderdag 
 

36.281 – 37.704 3 dagen  1 kind   409  128   

   3 dagen  2 kinderen  818  238 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.00 uur op maandag, dinsdag (2 dagen) 
 
   2 dagen  1 kind   273  85   
   2 dagen  2 kinderen  546  158 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.00 uur op maandag (1 dag) 
 
   1 dag   1 kind   136  43 
   1 dag   2 kinderen  172  80 
 
Salaris    Aantal dagen NSO Aantal kinderen Bruto totaal Netto totaal  
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.00 uur, op maandag, dinsdag en donderd  
   

49.386- 50.981  3 dagen  1 kind   409  149   

   3 dagen  2 kinderen  818  259  
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.00 uur op maandag, dinsdag (2 dagen) 
 
   2 dagen  1 kind   273  99   
   2 dagen  2 kinderen  546  172 
 
Een bruto – netto indicatie per maand, NSO vanaf 14.00 uur op maandag (1 dag) 
 
   1 dag   1 kind   136  50 
   1 dag   2 kinderen  272  87 
 
Benieuwd naar uw situatie, dan kunt u een proefberekening maken op de website van Forte:  
https://fortekinderopvang.nl/wat-kost-het/  
Ook kunt u met vragen over de tarieven of dienstverlening terecht bij de afdeling klantenservice: 0251 - 658 058 
of e-mail klantenservice@fortekinderopvang.nl 
 
De Forte tariefswijziging voor 2021 is 3,0%. Deze stijging is minder groot dan de stijging van het maximum 
uurtarief vanuit de overheid. Hierdoor is het verschil tussen het uurtarief dat vergoed wordt en het Forte tarief 
kleiner geworden.  
 
 
 
 

https://fortekinderopvang.nl/wat-kost-het/
mailto:klantenservice@fortekinderopvang.nl
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Bruto tarieven bso De Wiekslag 2021 per uur  

 
LET op dit is het bruto tarief, zonder teruggave van de belasting. 
Kwantumtarief bij afname van 11 uur of meer naschoolse opvang per kind, per week. De kwantumkorting is niet 
van toepassing op alleen voorschoolse opvang  
 
Regulier tarief 52-weken 
€ 8,19 
€ 8,44 
 
Kwantum* tarief 52-weken 
€ 7,78 
€ 8,01 
 
Regulier tarief 40-weken (excl. vakantieopvang) 
€ 9,09 
€ 9,36 
 

Kwantum* tarief 40-weken 

€ 8,63 

€ 8,89Vragen en antwoorden van de ouders, naar aanleiding van de informatiebrief van 12 november. 

 

In het totaal zijn er 12 mails gestuurd door ouders met aanvullende vragen. Hieronder de vragen en de 

antwoorden. 

Vraag  Antwoord 

Hebben de kinderen voldoende tijd om te lunchen bij 

een continurooster? 
Afhankelijk van het model dat gekozen wordt, 
wordt er gegeten en gedronken gedurende 15 of 
30 minuten. Omdat kinderen uit de groepen 1, 2 
en 3 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen 
wordt hier soepeler mee omgegaan.  

Spelen de kinderen na de lunch ook nog buiten? De kinderen spelen na de lunch ook buiten.  

Ze eten 15 of 30 minuten en ze spelen 15 of 30 

minuten buiten (afhankelijk van het gekozen model). 

Voor de jongere kinderen wordt soepeler met de tijd 

omgegaan. Afhankelijk van het gekozen model, 

kunnen de kinderen daarna om 14.00 of 14.30 uur 

weer buitenspelen. 

Wat wordt er tijdens de lunch gedaan? Tijdens de lunch is het minimaal 15 minuten rustig in 

de klas. Afhankelijk van wat er eerder al is 

aangeboden in de klas, kan er afhankelijk van de 

groep ook naar het jeugdjournaal gekeken worden of 

huisje, boompje beestje of er wordt voorgelezen. Ook 
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kan er gekozen worden voor zachte 

achtergrondmuziek. 

Pauze leerkrachten. 
Hoe worden de pauzes voor de leraren bij de 
verschillende mogelijkheden ingericht?  
 
 

 

 

 

Kan de pauze bij een continurooster ook opgevangen 

worden door Forte? 

 

De leerkrachten hebben instemmingsrecht over de 

rust –en pauzetijden. Tijdens het tijdelijke 

continurooster in de Coronacrisis, aten de 

leerkrachten mee met de kinderen en hadden daarna 

nog een half uur pauze na schooltijd. Het team 

bepaalt bij het te kiezen model, ook de gewenste 

pauze – en rusttijden. 

 

Dit kan niet. Forte heeft één begeleider op 15 

kinderen, zoveel vrijwillige mensen (12)  zijn niet 

beschikbaar. Forte kan mogelijk wel 

onderwijsassistentes detacheren, welke ingezet 

kunnen worden als ondersteuning tijdens de pauzes. 

Echter brengt dit wel kosten met zich mee, en moeten 

deze mensen ook beschikbaar zijn binnen Forte. Bij 

een continurooster mogen wij ouders echter niet 

verplichten voor de tussenschoolse opvang te betalen. 

Extra aandacht. 

De leerkrachten van de onderbouw geven nu extra 

aandacht aan kinderen uit de bovenbouw tussen 

11.30 – 12.15 uur. Hoe wordt dit nu ingevuld? 

Om de werkdruk van leerkrachten te verminderen 
krijgen scholen €225 euro per leerling. Deze € 40.500 
zet De Wiekslag in voor onderwijsassistenten / 
leerkrachtondersteuners, die nu de extra 
ondersteuning kunnen geven aan de bovenbouw én 
nu ook de onderbouw. Dit is echter voor twee jaar, 
onduidelijk is of het kabinet dit een vervolg geeft.  

Schooluren 

Hoe wordt er straks om gegaan met het feit dat 

kinderen uit de verschillende groepen een 

verschillende hoeveelheid schooltijd hebben 

opgebouwd? 

In deze rapportage ziet u dat de groepen in hun 

schooltijd verschillende uren hebben opgebouwd. 

Deze tijd wordt in de 8 schooljaren van de kinderen 

ingehaald. 

Wij denken hierbij aan het verlengen van één 

schooldag per week of het dagelijks verlengden van 

de schooltijd van 15 minuten voor de komende vier 

jaren. Hier is door andere scholen veel ervaring mee 

opgedaan en leidt niet tot problemen.  

Forte naschoolse opvang 

Is er met Forte overleg geweest over de eventueel 

extra gewenste opvang als schooldagen opeens korter 

duren en ouders daardoor hun kind niet op kunnen 

halen.  

Forte heeft aangegeven de naschoolse opvang te 

kunnen bieden. 

Forte tussenschoolse opvang 

Voor het geval er toch gekozen wordt om het huidige 

model aan te houden - Hoe gaat de TSO geregeld 

Het bieden van TSO wordt steeds lastiger te 

organiseren voor Forte. Er blijven steeds meer 

kinderen over en er zijn steeds minder begeleiders 
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worden?  

Denk hierbij aan: Aanbod bovenbouw vs. onderbouw - 

is bijvoorbeeld 'half overblijven' weer mogelijk? Hoe 

kan de TSO aantrekkelijker gemaakt worden voor de 

kinderen, en toch betaalbaar blijven? Kan er een 

flexibel contract afgenomen worden voor TSO zodat 

deze opvanguren ook in aanmerking komen voor 

kinderopvangtoeslag? 

beschikbaar.  

Forte blijft dan bij het aanbod, zoals ze het nu hebben, 

dus een vast contract en een ieder jaar een 

kostenherziening.  

TSO komt niet in aanmerking voor 

kinderopvangtoeslag, omdat TSO niet onder de Wet 

Kinderopvang valt. 

Verschillende tijden 
- Wij hebben ook een kind op een andere school en 
kunnen dus niet op tijd zijn. 
 
-Wil de school rekening houden met de peuter opvang 
van Forte, die om 12.30 uur eindigt? 
 
- 
 
 
 
 
 
Nemen jullie in overweging, dat de school een 
regionale functie heeft met bijbehorend buitengebied, 
en dat er nu veel reisbewegingen nodig zijn binnen 
het huidige rooster (en vooral door verschillende 
tijden onder en bovenbouw)? 
 
Bij continue- of 5 gelijke dagen model: Is het mogelijk 
om het dragen van pantoffels/slofjes in de klas 
verplicht te maken? De kinderen zijn een lange(re) tijd 
aan elkaar op school waardoor dat wellicht fijner is 
voor de kindervoeten, en zeker voor de kleintjes ook 
fijner spelen is.  
 
Wordt er een enquête gehouden om te kijken hoeveel 

draagvlak er is voor de verschillende modellen bij de 

ouders?     

 

Deze specifieke vraag graag bespreken in persoonlijk 

overleg. 

 

Voor welk model er ook gekozen wordt, de 

zogenaamde ‘haalmomenten’ zullen niet aansluiten 

op de peuteropvang. Het ‘heen en weren’ tussen de 

middag vanwege einde schooltijd en einde 

peuteropvang verdwijnt natuurlijk wel, het blijft nu bij 

2 ophaaltijden.  

 

 

Ja, dat is ook één van de redenen om nogmaals te 

onderzoeken wat het gewenste onderwijsmodel is. 

 

 

 

 

We zullen het niet verplichten, maar kinderen mogen 

zeker hun pantoffels aan. 

 

 

 

Ja, er komt een ouderpeiling. Waarbij gezegd wordt 

dat het een peiling is en geen ‘referendum’. De MR en 

directie zullen het uiteindelijke model kiezen. 

 

Bedankt voor uw aandacht en tijd! We zien uw ingevulde enquête graag tegemoet! 
 
Namens de MR en directie van De Wiekslag: 
 
Mireille, Annemiek, Lizzy, Sander, Liesbeth en Dylan 


