
Andere (School)tijden  

 
Maatregel in verband met Covid-19 
Nu we gedwongen door de omstandigheden een langere periode dicht zijn is het verstandig om de 
start van school weloverwogen in te richten.  
De ruimte die we hebben in en om school is te beperkt om dezelfde tijden aan te houden voor 
pauzemomenten voor alle gebruikers en voldoende afstand te houden. In overleg met de MR is 
besloten bij opening een schoolrooster te volgen waarin de kinderen onderwijs krijgen van 8.30 uur 
tot 14.00 uur op alle schooldagen. 
Naar verwachting zullen we nog voor een lange periode Coronamaatregelen moeten toepassen, 
gedurende die tijd vinden we het van belang aaneengesloten te kunnen werken en 
verkeersbewegingen te beperken. Daarom is besloten dit rooster in te zetten tot de zomervakantie. 

 

Raadpleging 
Tijdens deze maatregelen zullen we zorgvuldig evalueren of dit (tijdens de maatregelen toegepaste) 
schoolrooster voortgang moet krijgen in het nieuwe schooljaar. Hiervoor zal een enquête worden 
gehouden bij alle ouders die gaat lopen van 8-2-2021 tot 12-2-2021. In het team en de MR wordt 
deze informatie vervolgens meegenomen in de evaluatie waarna een MT-besluit zal worden 
voorgelegd aan de MR. Dit zal besluit zal voorgelegd worden in de MR-vergadering van 25-2-2021. 
Op 26-2-2021 weet u dan wat de beslissing is over de schooltijden voor 2021-2022. 

 
Vijf gelijke dagen model  
Vanuit de voorbereiding op de pilot hebben we de overweging gemaakt voor dit rooster. Vóor de 
huidige lockdown werd de tussenschoolse opvang verzorgd door vrijwilligers. Dat vraagt om veel 
extra volwassenen in de school wat gezien de huidige maatregelen niet wenselijk is. Dit heeft te 
maken met het aantal verkeersbewegingen dat beperkt zou moeten worden en het aantal 
vrijwilligers dat we kunnen toelaten in de school. Bij het vijf gelijke dagen model volgen de kinderen 
onderwijs van 8.30 uur tot 14.00 uur op alle schooldagen. Met dit model is het mogelijk invulling te 
geven aan de schooldag met ons team van professionals.  

 

Kosten 
We kunnen het ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe dat qua kosten voor u gaat uitpakken. Met 
name voor gezinnen met meer dan 1 kind kan BSO financieel aantrekkelijker zijn dan TSO. In de 
afbeelding hieronder kunt u een beeld krijgen van wat het in uw situatie zal betekenen. 

 



 
BSO-aanbod  
In samenwerking met Kanteel is tijd en aandacht besteed om te zorgen voor een goede overgang. 
Voor de maandag, dinsdag en donderdag komt er dit schooljaar de mogelijkheid uw kind(eren) op te 
geven voor een naschools aanbod tussen 14.00 en 15.00 uur. Dit zal georganiseerd worden in 
samenwerking met Kanteel en tegen hetzelfde tarief als u gewend was van de TSO. Mail daarvoor 
naar info@kchetstadshart.nl onder vermelding van ‘aanbod 14.00-15.00 uur’. 
 
Natuurlijk kan ook opvang afgenomen worden van 14.00-18.30 uur. Bent u al klant van Kanteel op 
Het Stadshart, dan wordt dit automatisch aangepast. Wilt u klant worden of meer dagen af willen 
nemen neem dan contact op met relatiebeheer@kanteel.nl. Heeft u vragen over wat dit precies voor 

u gaat betekenen op financieel gebied kunt u deze vragen via datzelfde adres stellen. 
 

In het kort 
Dit betekent concreet in ieder geval tot aan de zomervakantie het volgende: 

• De pilot met aangepaste tijden voor de groepen 7&8 komt te vervallen; 

• We gaan vanaf 4-1 het onderwijsaanbod online verzorgen tussen 8.30 en 14.00 uur, naar 

verwachting zal dit duren t/m 15-1; 

• De schooltijden voor alle kinderen zijn vanaf maandag 18-1-2021: van 8.30 uur tot 14.00 uur 

op alle schooldagen; 

• Voor de kinderen die geen gebruik maken van de BSO is er de mogelijkheid om een uur BSO 

in te kopen. Dit is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur. 

Dit wordt het huidige schooljaar aangeboden tegen het tarief van TSO; 

• Voor de kinderen die gebruik maken van het BSO-aanbod van Kanteel kan opvang 

afgenomen worden aansluitend op schooltijden; 

 
Samen verder ontwikkelen 
Voor vragen en tips over deze ontwikkelingen kunt u terecht bij MR en de directie, dit kan eenvoudig 
via Social Schools. Doordat we een hechte samenwerking hebben met Kanteel is het mogelijk deze 
maatregelen vlot vorm te geven. We willen ouders hartelijk bedanken voor de snelle reacties.  
Samen kunnen we dit. 
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