Vijf gelijke schooldagen op de Piramide – de uitkomst
Beste ouders van de Piramide Boerhaave, Europa en Meerwijk,
Op 1 oktober 2012 zijn wij gestart met het u informeren over en het verkennen van
de mogelijkheden tot het overgaan naar 5 gelijke schooldagen op de drie scholen
van de Piramide. Ongeveer een jaar daarvoor heeft Stichting Spaarnesant hiervoor
de aftrap gegeven (op 19 – 12 – 2011). In dit stuk vertellen we u over de uitkomst
van het onderzoek en het besluit dat wij genomen hebben.
De ouders
U heeft als ouders van de drie scholen overtuigd laten zien in grote meerderheid
voorstander te zijn van vijf gelijke schooldagen. U heeft vooral aangegeven dat het
rust geeft voor de kinderen en de ouders zelf, daarnaast speelt gratis overblijf een
belangrijke rol voor u om te kiezen voor 5 gelijke schooldagen.

Het besluit
De drie scholen van de Piramide gaan per maandag 19 augustus 2013
over op vijf gelijke schooltijden!
Welke overwegingen hebben geleid tot dit besluit?






Ouders voorstanders. De ouderraadpleging laat zien dat de ouders in
meerderheid kiezen voor 5 gelijke schooldagen;
Rust en regelmaat. Rust en regelmaat voor de kinderen spelen een grote rol
in het overgaan tot vijf gelijke schooldagen;
Bezuiniging. Iedere Spaarnesant school die niet overgaat in augustus 2013
naar 5 gelijke schooldagen, krijgt te maken met 2% korting op de formatie.
Dat zou voor onze scholen gaan over ruim een full time leerkracht die we
kwijt zouden raken;
Een sterke positie in de wijk. Voor onze ouders is gratis overblijf en het
maar eenmaal hoeven brengen en halen van de kinderen zeer aantrekkelijk.
Vijf gelijke schooldagen versterkt de positie van het openbaar onderwijs in
Schalkwijk enorm.

Hoe gaat een dag eruit zien?
 Een schooldag die start voor de kinderen om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur
 Drie kwartier pauze voor de kinderen tussen de middag: van 12.00 uur tot
12.45 uur
 De ochtend duurt van 8.30 – 12.00 uur (hetzelfde als nu), de middag van
12.45 uur tot 14.15 uur







Gratis overblijf
Leerkrachten eten met de kinderen, deze hebben in dit model voor groep 3 –
8 20 minuten om te eten en 20 minuten om buiten te spelen. De resterende
vijf minuten zijn om jassen aan en uit te trekken etc.
Iedere collega krijgt een half uur pauze, ofwel van 11.30 tot 12.00 uur ofwel
van 12.00 – 12.30 uur
Kleuters spelen in de ochtend en in de middag al buiten, zij gebruiken de
pauzetijd tussen de middag om rustig hun broodje te eten.

Het resultaat!
 Op 30 januari 2013 is er door de MR team- en oudergeleding ingestemd met
het voorstel zoals dat er nu ligt voor de drie scholen.

Mocht u nog vragen hebben, richt u zich tot de directeur van uw school! Er komt
voor de zomervakantie 2013 nog een week in juni 2013 (waarschijnlijk de tweede
week) waarin we vijf gelijke schooldagen gaan oefenen. U hoort van ons op tijd
welke week dit zal worden. Kunt u voor deze ene week geen opvang meer regelen?
Dat is geen probleem, wij vangen uw kinderen op als dat nodig mocht zijn.
Met vriendelijke groeten,
Het management team van de Piramide,
Ruscha Wijdeveld
Jaqueline Boogaard
Ruud Jansen

