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activiteiten Hoe organiseer je clubjes als je als ouder nog niet thuis bent? Door te vragen aan de aanbieder om de kinderen uit school op te halen.

andere BSO's stemmen jullie je aanbod ook af met andere aanbieders van BSO? Ja, die krijgen alle informatie die we ook met BSO Oog in Al delen.

BSO capaciteit Kan er met zekerheid BSO uitgebreid worden op di-do? Dat kan niet. Er is geen ruimte beschikbaar.

BSO capaciteit De BSO is nu erg vol, vooral op populaire dagen als de dinsdag. Zijn er 

nog meer plekken te realiseren op deze populaire dagen?

De BSO zoekt naar geschikte ruimtes om te gebruiken. Dit is erg lastig in Oog in Al. Tips op dit vlak zijn welkom. Bij een 5 gelijke dagen 

rooster is het de verwachting dat er meer spreiding komt over de dagen van de week. Dit zien we ook bij de Johan de Witt

buitenspelen Het huidige buitenspelen is al aan de korte kant, wordt dat beter? Kinderen willen graag zo veel mogelijk buiten spelen. Het wordt niet beter, maar blijft gelijk.

buitenspelen Hoe gaat het (buiten)spelen  als het slecht weer is? Dan worden de kinderen in de klassen opgevangen en moet er zo nodig extra personeel worden ingezet.

BSO capaciteit Wordt de capaciteit van de bso Oog in Al uitgebreid op maandag,dinsdag, 

donderdag?

Dat is wel een streven maar is alleen mogelijk met meer dubbelgebruik van klaslokalen. Eerst proberen we de minder populaire dagen 

beter te benutten.

effect op lessen Wat zijn de effecten op de lessen? We verwachten dat er betere lessen komen omdat er meer voorbereidingstijd is.

huidig TSO vrijwilligers Wat zijn de gevolgen voor de huidige overblijfmensen? Sommige vrijwilligers zullen gevraagd worden nog mee te draaien in de nieuwe organisatie. Anderen bieden zich aan als oppas 

aansluitend aan de nieuwe schooltijden. Weer anderen zoeken een andere activiteit

informatie Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden? zie: https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/ Vaardigheden om in een veranderende wereld steeds mee 

te kunnen komen.

informatie Waar is het visiestuk over de toekomst In de schoolgids 2017-2018 en binnenkort op de website

inhoud BSO Gaat de BSO ook pedagogische activiteiten aanbieden? Dat doen ze natuurlijk al, maar nooit zo dat BSO noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling. Dat kan je als ouder ook bieden. 

Invulling BSO Hoe gaat de invulling van de BSO in de langere BSO tijd? (14.15 tot 18.15) Met langere tijd BSO kunnen er grotere activiteiten georganiseerd worden. Er blijft meer effectieve activiteitentijd over.

kindcentrum Wanneer is er sprake van een kindcentrum? Over een paar jaar als het lukt om de verantwoordelijkheid voor de hele dag op een professionele manier te delen met school, 

kinderopvang en activiteiten als sport en cultuur.

korte BSO is het ook mogelijk om 1-2 uurtjes BSO af te nemen? Dat zal in de vorm van activiteiten gaan die niet onder de verantwoordelijkheid van de BSO regels vallen.

korte BSO Kan er met zekerheid gesteld worden dat er activiteiten komen tot 15.15 

uur?

Er komen wel activiteiten, daar oefenen we nu ook al mee. Pas als de vraag van ouders geinventariseerd is en het aanbod georganiseerd 

zal het duidelijk worden.

kosten Hoe zit het met de bijdrage van de tso, dat lijkt onontkoombaar. Is dat 

dan verplicht?

Het is niet verplicht, het is mogelijk je kind op te halen. We streven naar alle kinderen de hele dag op school. 

kosten Is het verplicht de tso te betalen? Ja, als je van de voorziening gebruik maakt is het verplicht te betalen.

kosten Wat als je het niet kunt betalen? De Dominicus is een sociale school. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Als de financiele situatie het niet toelaat kan je 

in gesprek met de schoolleiding voor een oplossing waarbij je misschien op een andere manier je bijdrage kunt leveren.

kosten Is de 1 euro per dag wel voldoende? Is BSO Oog in al daarmee akkoord? Met de voorgestelde personeelsinzet is het mogelijk met deze bijdrage te werken. BSO Oog in Al zal met haar eigen kwaliteitseisen aan het 

organiseren gaan samen met de school.

kwaliteit TSO Is er voor iedere groep een TSO kracht beschikbaar? Nee, dat komt niet uit met de gestelde bijdrage van ouders.

kwaliteit TSO Kan er per groep 1 Pm-er aangesteld worden, die krijgt binding met de 

groep

Dat kan binnen het budget (nog) niet. Het is een hogere kwaliteit die meer geld kost. Het moet geëvalueerd worden of dit wenselijk is.

kwaliteit TSO Hoe staat het met uitfasering vrijwilligers? Kan dat exact aangegeven 

worden?

Dat heeft te maken met het beschikbaar zijn/komen van professionals vanuit BSO. Dat kan niet exact worden aangegeven.

kwaliteit TSO Hoeveel begeleiders zijn er voor de kinderen? Kennen die de kinderen? 6 begeleiders voor max. 8 groepen bij het buiten spelen. Het verschilt per kind/TSO medewerker of zij elkaar kennen.

leerkrachten Hoe staan de leerkrachten er tegenover? Zeer positief wat betreft aaneengesloten werktijd in de middag. Positief over gelijke belasting op alle werkdagen. Positief over het eten 

met de kinderen. Minder positief dat er minder flexibele pauze over blijft en de collega’s van de andere leerjaren niet tijdens de lunch 

ontmoet

lestijd Hoe zit het met de hoeveelheid lestijd? Die blijft op jaarbasis gelijk

lesuren Het aantal contacturen verandert niet, wat is dan het voordeel voor de 

lkr?

Dat zit aan het einde van de dag. Dan is er meer gerichte werktijd.

Lunch Hoe gaan jullie eten met de kinderen? Wordt er met aandacht gegeten, is 

er voldoende rust, is het gezellig? Gaan de kinderen aan tafel of in de 

kring?

De leerkrachten gaan het eten zodanig organiseren, dat de kinderen die 20 minuten kunnen benutten voor hun eten. Als een kind niet 

genoeg heeft aan 20 minuten, gaan wij kijken hoe we dit kunnen oplossen door bijvoorbeeld eerder te laten beginnen. Er wordt aan tafel 

gegeten en de leerkracht organiseert dit in voldoende rust en gezelligheid.



lunch Is het mogelijk dat er meer is dan alleen brood? Gaan de kinderen ook 

wel eens warm eten?

Hier hebben we geen invulling aan gegeven. Vooralsnog is het de bedoeling dat de kinderen zelf hun brood/eten meenemen. Zo kunnen 

ouders zelf beslissen wat hun kinderen eten en rekening houden met hun eventuele dieet. De leerkrachten eten met de kinderen. Hierbij 

gelden dezelfde afspraken als tijdens de schooldag. Wel kunnen we nadenken of we soms ergens anders kunnen eten, bijv. in het Huis in 

het park bij Abrona.

lunchtijd Is 20 minuten eten genoeg? Voor de meeste kinderen wel. Enkele kinderen hebben meer tijd nodig, veel (oudere) kinderen hebben tijd over. De leerkracht kan hier 

vanuit de klassensituatie op inspelen.

missie Kan de missie en visie niet behaald worden met de huidige schooltijden? Nee, het vraagt een nieuwe indeling om professionalisering van leerkrachten mogelijk te maken.

motivatie Mijn kind vindt de TSO niet leuk.  Hoe moet ik hem motiveren om 5x in 

de week over te blijven?

Het overblijven in het nieuwe rooster zal anders zijn dan in de huidige situatie. Nu hebben we te maken met vrijwilligers die de overblijf 

doen. In het nieuwe rooster gaan de kinderen eten met hun eigen leerkracht. Dit is vertrouwd voor de kinderen. Het buiten spelen is deels 

onder begeleiding van professionele mensen van de BSO. Ook zal er in het begin nog worden gewerkt met vrijwilligers. Er zijn namelijk 

niet meteen dagelijks acht BSO mensen beschikbaar.

ophalen HOE Hoe gaat het ophalen tussen de middag? Ouders kunnen kinderen t/m groep 3 ophalen bij de klas, de oudere kinderen komen zelf naar buiten.

Pauze leerkrachten Gaan jullie de leerkrachten hierin goed begeleiden (organisatie en 

bewaking pauze)? 

Wij zullen hier zeker op toezien. Leerlingen gaan in ieder geval een half uur naar buiten en de leerkracht kan deze tijd benutten om te 

pauzeren en tot rust te komen 

Planindeling Waarom is er geen opsomming van voor- en nadelen in het plan 

opgenomen? Het is allemaal erg positief gesteld. Het is geen neutraal 

opgezet plan. 

Wij hebben onderzoek gedaan bij scholen waar al continurooster is ingevoerd. O.a. bij de Johan de Witt, waar ze voor het derde jaar een 

continurooster hebben. De bevindingen zijn positief: meer tijd op de BSO om leuke dingen te doen of lange middag thuis en sportclubs 

passen hun tijden aan. Ook de ouders van de JdW zijn positief. In voorgaande plannen hebben we voors en tegens wel opgenomen

procedure Komt er binnenkort een echt continurooster? (Waarbij er zonder 

ouderbijdrage de kinderen de hele dag op school zijn)

Nee, dat is niet te verwachten. Pas als de financiering vanuit de overheid dekkend is voor extra personeel voor de pauze is dat mogelijk. Er 

zijn wel plannen voor.

procedure Wat werd als probleem ervaren waardoor dit plan gemaakt is? Te weinig dagelijkse professionaliseringstijd voor leekrachten, geen professionele TSO, teveel druk op de populaire BSO dagen ma-di-do

procedure Wanneer is er sprake van voldoende draagvlak? Dat is ter beoordeling aan de MR. We noemen geen vast percentage maar kijken naar de inhoud van de reacties.

procedure Wat gebeurt er bij onvoldoende draagvlak? Dan gaat het plan opnieuw naar de ontwerptafel om de doelstellingen te kunnen bereiken 

proces besluit-vorming Hoe ziet besluitvormingsproces eruit? Ouders zijn uitgenodigd om naar inloopochtend te komen, per mail te reageren of persoonlijk een afspraak met ons te maken. Op 19 

december rapporteert de schoolleiding aan de MR alle reacties en bespreken we hoe het plan valt. Dan wordt er besloten of we het plan 

nog gaan aanscherpen of eventueel in stemming gaan brengen bij de ouders.

professionalisering lkr Wat wordt bedoeld met door extra tijd de leerkrachten aan beter 

onderwijs kunnen werken?

Door meer aaneengesloten werktijd in de middag kunnen de leerkrachten zich beter voorbereiden.

regenprogramma Is er een regenprogramma? In principe wel , maar nog niet tot in detail uitgewerkt. Als alle kinderen binnen blijven, wordt zo nodig extra personeel ingezet.

rust in de dag Hoe vinden kinderen hun rust in lange dagen op school en eventueel 

BSO?

Wij werken met mindfulness en rustmoment in de klas. In het nieuwe rooster moet hier goede aandacht voor zijn.

starttijd Waarom is er gekozen voor de begintijd van 8.25? Om 20 minuten te eten en minimaal 5 lesuren en een half uur pauze te hebben kom je ergens in het dagrooster niet op een half uur/ 

kwartier uit. Door eerdere te beginnen is ook de verkeersdrukte op het Beethovenplein iets gespreid. De JdW begint iets later.

studiedagen  Komen er minder studiedagen? Ja, drie studiedagen minder

thuiskomers Hoe zit het dan met 'thuiskomers', mis je wat als je geen BSO hebt? Het is niet zo dat BSO noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling. Dat kan je als ouder ook bieden.

TSO Is TSO verplicht? Ouders zijn hiertoe niet verplicht en kunnen hun kind(eren) thuis laten eten. Wel denken wij dat het voor de kinderen snel als een 

vloeiende lijn wordt ervaren om op school te eten. Maar wij verplichten ouders niet. Ook vanwege kostenaspect. 

vijf gelijke dagen Waarom is er gekozen voor 5 gelijke dagen en niet een 

woensdagmiddag?

Kern van de nieuwe organisatie is alle dagen gelijk. Meer overlegtijd lkr, meer spreiding BSO, kortere TSO.



vijf gelijke dagen Waarom is de woensdag ook in 5 gelijke dagen rooster opgenomen? Is 

het niet mogelijk om de woensdag een korte dag te houden en de rest 

van de dagen iets langer (bijv. kwartier)?

Het 5 gelijke dagenmodel biedt leerkrachten veel tijd om hun lessen goed voor te bereiden. Dit komt uiteindelijk de kinderen ten goede. 

Als we hier concessies aan gaan doen, dan levert het niet voldoende tijdwinst op. Naar verwachting zullen de kinderen snel wennen aan 

het nieuwe ritme. Doordat alle dagen gelijk worden, zullen sportclubjes e.d. zich ook verplaatsen naar andere dagen. Er is meer spreiding 

mogelijk, waardoor de druk niet meer hoofdzakelijk op de woensdag komt te liggen. Doordat de rest van de dagen korter is, zullen 

kinderen de korte woensdagmiddag minder als een gemis ervaren. Iedere dag is het een beetje woensdag.

visie-missie Wat dragen de nieuwe schooltijden bij aan het voorbereiden van de 

kinderen op een veranderende maatschappij

Beter voorbereide lessen, waarbij de 21e eeuwse vaardigheden meer aan bod komen. De kinderen moeten nieuwsgierig blijven om steeds 

nieuwe dingen te willen leren.

voordelen Wat zijn de voordelen van het plan? Drie zaken worden aangepakt. Meer overlegtijd, professionele TSO Spreiding BSO

wenmogelijkheid Hoe kunnen jonge kinderen halve dagen naar school gaan? Ja, dat kan net als nu het geval is.

wenmogelijkheid Hoe kan mijn kind wennen als het net naar school gaat in een 

continurooster?

Dat gaat hetzelfde als nu het geval is. Je kunt hierover afspraken maken met de leerkracht en je kind ophalen na een aantal uur wennen.


