
 
 

 
 
 
 

 

 

Andere schooltijden rooster 
 

Informatiegids voor ouders 

Schooljaar 2021-2022 
 

  



Voorwoord  
Deze informatiegids is bedoeld voor alle ouders/verzorgers die hun kinderen op Kbs Sinte Maerte hebben zitten of 

hun kind hebben ingeschreven.  

 

In deze gids staat uitgebreid beschreven hoe Kbs Sinte Maerte vorm geeft aan een ‘andere schooltijden’ rooster. 

We noemen het bewust geen continurooster, omdat er bij deze officiële term volgens de inspectie van het 

onderwijs geen sprake zou zijn van TSO (tussenschoolse opvang) ook wel overblijven genoemd. Dat is bij dit 

rooster wel het geval.  

 

Na een gezamenlijk lunchmoment in de eigen groep met de leerkracht, gaan de kinderen nog een half uur 

buitenspelen onder begeleiding van externe TSO medewerkers. Deze tijd hebben de leerkrachten hun ‘verplichte ‘ 

half uur pauze. Om dit half uur begeleiding kwalitatief goed in te vullen, zijn we genoodzaakt om een 

ouderbijdrage te vragen. De reguliere onderwijsmiddelen die we ontvangen vanuit de overheid behoren te gaan 

naar de organisatie en faciliteiten van het onderwijs en niet naar opvang. 

 

Deze gids was bedoeld om ouders zo volledig mogelijk te informeren voor de ouderraadpleging eind schooljaar 

2020-2021. Na de ouderraadpleging heeft de MR in juni ingestemd met de invoering van dit rooster per schooljaar 

2021-2022. 

 

 
 

We hebben deze gids nu op onze website geplaatst als informatiepakket voor huidige en nieuwe ouders van de 
school. We hopen dat deze gids op al uw vragen antwoord zal geven. 
 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar het volgende e-
mailadres: kbssintemaerte_info@inos.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 
Directeur Kbs Sinte Maerte 
 
 

  



Rooster 
Uitgangspunt is het 4-gelijke-dagenmodel: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5.25 uur lestijd. Op 

woensdag 4 uur lestijd.  

 

Maandag  8.30 - 14.30 uur 

Dinsdag   8.30 - 14.30 uur 

Woensdag  8.30 - 12.30 uur 

Donderdag  8.30 - 14.30 uur 

Vrijdag   8.30 – 14.30 uur (ook groep 1 gaat op vrijdag naar school) 

Organisatie 
Om kinderen in hun lunchtijd royale speelruimte te bieden gaat de school in drie shifts/blokken eten en 

buitenspelen. Hieronder vindt u de verdeling in blokken voor het buitenspelen in schooljaar 2021-2022. 

 

De 27 groepen worden verdeeld over de volgende 3 blokken 
 

Indeling groepen Blok 1 
11.30 - 12.00 u 

Blok 2 
12.00 - 12.30 u. 

Blok 3 
12.30- 13.00 u. 

Kleuterplein  1-2 a en b 1-2 f, g en h 

Doelenplein  7a - 7b- 7c 1-2 c, d en e 3a, 3b, 3c en 3d 

Kerkplein 8a - 8b - 8c 5a, 5b - 5c 4a, 4b en 4c 

Dobbelsteen 6a - 6b- 6c   

 

* Periodiek worden pleinen gewisseld. Dit doen we na de kerst- en de meivakantie.  

 

Kinderen uit één gezin kunnen dus verschillende lunchpauzes hebben. 

 

De leerlingen eten 15 minuten in de eigen klas onder begeleiding van de eigen leerkracht en zullen daarvoor of 

daarna 30 minuten naar buiten gaan. Uit ervaring van het afgelopen schooljaar weten we dat kleuters meer tijd 

nodig hebben voor de lunch, vandaar dat de lunchtijd voor de kleuters kan worden verlengd. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spelen de kinderen die overblijven buiten onder begeleiding van 

medewerkers en vrijwilligers van Kober. 

 

Uitgangspunt is om de pauzetijd buiten door te brengen. Alleen bij echt slecht weer blijven de kinderen binnen 

onder begeleiding van een overblijfbegeleider. Er kan dan gespeeld worden met het door de leerkracht 

aangewezen materiaal.  

Deelname tussenschoolse opvang 
Kbs Sinte Maerte gaat het gezamenlijk overblijven niet verplichten. Wanneer u als ouder/verzorger ervoor kiest om 

uw kind tussen de middag op te halen, dan blijft dit mogelijk. Wel adviseren wij u om uw kind deel te laten nemen 

aan het overblijfmoment. De school vindt het belangrijk dat de condities voor alle kinderen gelijk zijn en dat de 

voordelen van dit rooster echt naar voren kunnen komen binnen de school. 



 

U kiest dus per kind voor deelname op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag of u kiest voor het ophalen van uw 

kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het is dus niet mogelijk om uw kind de ene dag te laten 

overblijven en de andere dag niet. Bij meerdere kinderen in het gezin is het wel mogelijk om per kind een keuze te 

maken.   

Kosten 
Het gezamenlijk overblijven kan de school alleen organiseren wanneer hier een financiële vergoeding vanuit de 

ouders/ verzorgers tegenover staat.  

De verwachte kosten voor het schooljaar 2021-2022 zijn € 100,- op jaarbasis. Deze kosten zijn slechts een indicatie, 

want dit is afhankelijk van het aantal leerlingen dat over gaat blijven. We hebben ons gebaseerd op scholen die 

een soortgelijk model hanteren. Na de uitvraag onder ouders kunnen we het bedrag definitief vaststellen. Het 

bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 

Uitgangspunten: 
Voor de bepaling van de kostprijs zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

● De vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en voorafgaand ter goedkeuring aan de MR 

voorgelegd.  

● Middels de jaarrekening van de post overblijven Kbs Sinte Maerte wordt jaarlijks verantwoording afgelegd 

aan de MR. 

● De vergoeding wordt bepaald zonder winstoogmerk. 

● De kwaliteit van de begeleiding wordt met een voldoende/goed beoordeeld.   

● We werken voor de begeleiding van het buitenspelen met minstens één pedagogisch medewerker per 

groep. Doordat we met betaalde krachten vanuit Kober werken kunnen we de continuïteit waarborgen. 

Daardoor zijn de kosten voor de tussenschoolse opvang ook door ons stabiel te houden.    

● De kosten die direct ten laste vallen voor het overblijven worden doorberekend. 

o Personele kosten voor de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers 

o Begeleiding/coördinatie en overlegkosten (4 maal per jaar cursusmoment of overleg ten behoeve 

van de kwaliteit) 

o Administratiekosten voor de facturatie (betalingssoftware) 

o Speel- en spelmateriaal  

● Niet doorberekend worden; 

o Kosten voor de begeleiding tijdens de lunch door leerkrachten, deze uren zijn ten laste van de 

school 

o Uren administratief medewerker school, deze uren zijn ten laste van de school 

o Schoonmaakkosten 

o Huisvestingskosten 

o Energiekosten 

● De inkomsten moeten dekkend zijn voor de gemaakte kosten. 

● Bij deelname aan het gezamenlijke overblijven wordt de betaling verplicht gesteld.  
Voor gezinnen die beschikken over een geldige BredaPas en deze kunnen overleggen, wordt een vast 
minimumtarief vastgesteld. U kunt in aanmerking komen voor een BredaPas als u een inkomen heeft tot 
110% van de bijstandsnorm. U kunt de BredaPas online aanvragen op de site van Gemeente Breda. 

● Bij ouders/verzorgers met een duidelijke betalingsachterstand, zal persoonlijk contact worden 
opgenomen. Wanneer blijkt dat geen aanspraak kan worden gemaakt op de vangnetregeling, zullen er 
maatwerk afspraken gemaakt worden. 

 



Betalen: 
Kbs Sinte Maerte zal de administratie voor de inning van de gelden gaan uitvoeren. Dit gaat via WIS Collect een 

financieel systeem gericht op scholen en verenigingen. Op een heldere wijze kunnen we de kosten en administratief 

verwerken. Dit systeem is geïntegreerd in onze schoolapp. 

U zult in de gelegenheid worden gesteld om het bedrag ineens of in termijnen te gaan voldoen. 

 

Een andere eindtijd en nu? 

Het voorstel is dus goedgekeurd en gaat in per schooljaar 2021-2022. 

 

Bij het wijzigen van het rooster gaan ook de kosten voor naschoolse opvang veranderen, omdat de school een half 

uur eerder uit is. Om exact te berekenen wat dat voor u betekent, verwijzen we u naar 

https://www.kober.nl/tarieven/rekentool  

Gaat uw kind naar een andere opvangorganisatie, dan kunt u de exacte tarieven navragen bij deze organisatie.  

https://www.kober.nl/tarieven/rekentool

