Verslag 23 april 2018

Andere tijden presentatie

Op 23 april is er in de Ontmoeting een ouderavond geweest waar verschillende modellen
zijn gepresenteerd t.a.v. andere schooltijden. Dit werd geleid door Geke Lexmond (van
externe organisatie Leeuwendaal). Het doel van deze avond was ouders informeren over de
verschillende modellen. In deze presentatie zijn een aantal modellen verder uitgediept. Het
bespreken van kansen, ideeën en mogelijkheden en het geven van aanbevelingen.
Waarom een ander model?
Het traditionele schooltijdenmodel komt uit de agrarische samenleving. De tijden zijn
veranderd en we hebben te maken met veel werkende ouders, opa’s en oma’s. Daardoor is
bij veel gezinnen de dagindeling anders geworden en ingevuld met school, bso, sport en
ontspanning.Er zijn andere gezinsvormen en andere verwachtingen van kinderen. We leven
in een snelle wereld waar alles snel voor handen is.
Het zijn ook andere tijden voor scholen. De CAO’s zijn veranderd, de uren mogen anders
ingezet worden waardoor er knelpunten kunnen ontstaan. De TSO is moeilijk te vullen door
werkende ouders, er is behoefte aan rust en regelmaat voor de kinderen, een effectievere
invulling van de onderwijstijd en een betere afstemming van zorg en onderwijs.
Modellen
Het model waar de Kleine Wereld en de Schakel momenteel mee werken is het traditionele
model, het model waar de Torenvalk mee werkt heet het Hoorns model.
Hieronder een beeld van wat alle modellen inhouden.
Het continurooster, dit is een rooster waarbij de kinderen op vier dagen in de week van 8.3014.30 naar school gaan en de woensdag van 8.30-12.30. De kinderen blijven over op
school, de lunchpauze kan variëren van 30 tot 45 minuten.
Het vijf-gelijkedagenmodel, dit is een rooster waarbij de kinderen op vijf dagen in de week
van 8.30-14.00 of 14.15 naar school gaan. De kinderen blijven over op school en de
lunchpauze kan variëren van 30 tot 45 minuten.
Het Hoorns model, dit is een rooster waarbij de kinderen op drie dagen in de week van 8.3015.00 naar school gaan en op woensdag en vrijdag van 8.30-13.00. De kinderen kunnen op
drie dagen overblijven op school en de lunchpauze is 60 minuten.
Het bioritmemodel, dit is een model waarbij de kinderen vier dagen van 8.30-12.00 naar
school gaan, een verlengde middagpauze hebben en van 14.30-16.30 weer naar school
gaan. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.00 naar school.
Het 7-tot-7model, het sterrenschoolmodel, in dit model wordt alles in blokken ingedeeld en
worden school, opvang en activiteiten in elkaar verweven.
De laatste twee modellen zijn modellen waar onze de voorkeur naar niet naar uitgaat.
De voordelen van andere modellen zijn:
- meer rust en regelmaat voor de kinderen
- onderwijstijd wordt effectiever besteed
- leerkrachten hebben na schooltijd meer tijd.

Er zitten ook nadelen aan andere modellen:
- minder lunchtijd met uw kind
- aanpassen van werk- en onderwijstijd
- kostenaspect opvang.
Hierna zijn we in groepen uit elkaar gegaan om te praten over verschillende modellen. Aan
het einde van de avond is hier een terugkoppeling op gegeven met allerlei aanbevelingen en
mogelijkheden maar ook veel tips. Al deze punten nemen we mee in onze overleggen en in
onze beslissing om te komen tot een nieuw schooltijdenmodel.
In de week van 28 mei 2018 zal er een ouderraadpleging plaatsvinden. Hierin is te zien
welke modellen we aan u voor willen leggen en u kunt aangeven welke hiervan uw voorkeur
heeft. We gaan mede met deze raadpleging, de geluiden van de ouderavond van 23 april en
de andere overleggen samen kijken welk model bij het IKC past in 2020.
Hieronder geeft Snoopy een uitleg over de kosten van de buitenschoolse opvang. Houdt er
rekening mee dat bij alle modellen de tussenschoolse opvangkosten wegvallen omdat wij
kiezen voor een model waarbij wij zorg moeten dragen voor de overblijf en de lunch.
Deze raadpleging zal openstaan tot 8 juni en dan zullen wij alle informatie die wij hebben
gekregen meenemen om zo tot een goed besluit te komen. Voor de zomervakantie willen we
dan ook uitsluitsel geven over het model dat er augustus 2020 gaat komen. Dit zodat we in
het komende schooljaar, 2018-2019, goed kunnen gaan kijken hoe wij de buitenschoolse
opvang en naschoolse activiteiten invulling kunnen gaan geven.

Hoe en wat over de opvang buiten schooltijd
Er zijn op de informatieavond veel vragen verzameld over de organisatie en kosten voor de
buitenschoolse opvang en dat is uiteraard heel begrijpelijk!
Hoe we de buitenschoolse opvang in gaan vullen, hangt ten eerste af voor welke
schooltijden we met elkaar gaan kiezen. Wanneer de schooldagen korter worden, worden de
vrije middagen voor de kinderen langer. Een van de voordelen hierbij is dat er meer ruimte
zal zijn voor ander soort activiteiten.
Welke kansen de nieuwe schooltijden met zich mee zal brengen, zullen we na de
zomervakantie met een aparte werkgroep gaan onderzoeken.
Wellicht wordt met de nieuwe schooltijden ook de voorschoolse opvang korter (nu 07.30 tot
08.30 of tot 08.45 uur). Welke tijden we ook kiezen: de naschoolse opvangtijd zal bij elk
model verlengd worden. Dit brengt uiteraard meer kosten met zich mee. Daar er geen
overblijfvergoeding meer betaald hoeft te worden (die overigens niet onder de Kinderopvang
Toeslag valt), zal dit gedeeltelijk gecompenseerd worden met de extra 45/60 minuten
opvang die wel onder de KOT valt.
Om de financiële consequenties inzichtelijk te maken vindt u hieronder een rekenvoorbeeld
gebaseerd op de tarieven van 2018. In dit rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van een gezin
dat ongeveer 2x modaal verdiend. Uiteraard betalen ouders met een hoger
verzamelinkomen een hogere eigen bijdrage per maand > zie de kinderopvangtoeslagtabel
(in de bijlage).
U kunt uw eigen situatie uitrekenen op www.toeslagen.nl

Ouders die werken, nemen veelal ook TSO af. Met de nieuwe schooltijden komen deze
kosten (in het rekenvoorbeeld is € 2,- per keer aangehouden) te vervallen.
In dit rekenvoorbeeld kunt u zien dat de nieuwe schooltijden voor dit gezin met twee
kinderen die drie dagen gebruik maken van de kinderopvang, geen kostenstijging tot gevolg
heeft doordat de TSO-kosten wegvallen!
In deze tabel is geen rekening gehouden met voorschoolse opvang.
Met nieuwe schooltijden ziet Snoopy kansen voor een beter naschools aanbod en betere
arbeidscontracten om medewerkers te kunnen binden wat de kwaliteit ten goede zal komen.

Namens de werkgroep Andere tijden,
Geke Lexmond, Anne van Bostelen, José Hazelaar, Jolanda van Tol en Kristel van Goozen.

Eigen
bijdrage
in 2018
totaal
€ 293,83

Eigen
bijdrage
in 2020
totaal
€ 292,90

