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De Meern, 6 juli 2018 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na de brief van vrijdag 29 juni jl. over de deelname aan het programma regelluwe scholen, heeft nog 
een aanzienlijk aantal ouders gereageerd. Na het inventariseren van de reacties is de MR tot de 
conclusie gekomen om een positief advies uit te brengen met betrekking tot deelname aan het 
programma regelluwe scholen. Een groot gedeelte van de ouders (62%) heeft aangegeven de opvang 
voor hun kinderen direct na de schoolvakantie te kunnen regelen. Daarom willen we het nieuwe 
rooster direct na de zomervakantie in laten gaan. Omdat een aantal ouders heeft aangegeven de 
opvang voor hun kind(eren) nog niet rond te krijgen voor die tijd, wil de school zich inspannen om de 
opvang van deze kinderen te verzorgen tot 1 november 2018 tegen een vergelijkbare (netto) prijs als 
de buitenschoolse opvang. Hoeveel de exacte kosten zijn en hoe de betaling ervan plaats kan vinden 
wordt momenteel uitgezocht. Hiermee hopen we de ouders die aangeven meer tijd nodig te hebben 
om de opvang te regelen, tegemoet te komen. 
 
Waarom direct starten? 
Ten eerste omdat de grootste groep ouders aangeeft dat zij direct na de vakantie opvang kunnen 
regelen. 
Ten tweede omdat wij denken dat het effect van het inzetten van ontwikkeltijd voor leerkrachten het 
meest succesvol is, als we daarmee al kunnen starten aan de begin van het schooljaar. Het werkt 
efficiënter voor het team en de kinderen als we al bij de start van het schooljaar vanuit hetzelfde 
rooster kunnen werken en we niet halverwege het schooljaar een aanpassing hoeven te doen. We 
kunnen de indeling van lessen dan vanaf het begin afstemmen op het nieuwe rooster. 
Ten derde omdat het programma nog drie jaar duurt. We vinden dat drie jaren extra ontwikkeltijd 
ons ook echt inzicht kan verschaffen in het effect op ons onderwijs voor leerkrachten en leerlingen. 
 
Hoe ziet de opvang tot 1 november eruit? 
We verwachten vanuit de inventarisatie dat ongeveer 40 leerlingen wat langer de tijd nodig hebben 
om opvang te regelen. Wij denken dat deze groep kinderen onder toezicht van twee leerkrachten tot 
14.45 uur op school kunnen blijven. Er wordt dan geen les gegeven, de kinderen kunnen spelletjes 
doen of er wordt buiten gespeeld. Wij zullen dit toezicht per toerbeurt op ons nemen. U ontvangt in 
de laatste vakantieweek een mogelijkheid om uw kind(eren) hiervoor aan te melden.  
 
Kunnen de andere kinderen dan ook opgevangen worden? 
We willen de ouders die niet zo snel opvang kunnen regelen, tegemoet komen om dit toch te 
regelen. De groep ouders die aangeeft daar meer tijd voor nodig te hebben is dermate klein, dat we 
denken dat we met bovenstaande constructie wel direct na de zomervakantie met het team kunnen 
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starten met schoolontwikkeling. Dat zou niet kunnen als we alle leerlingen opvangen. Aan het 
opvangen van de leerlingen zullen, net als bij de BSO, kosten verbonden zijn. Momenteel zijn we dat 
nog beter aan het uitzoeken. Hierover ontvangt u in de laatste vakantieweek meer informatie. 
 
Hoe ziet het programma regelluwe scholen eruit? 
We gaan in augustus starten met extra ontwikkeltijd op de woensdagmiddag. In de eerste periode 
tot de herfstvakantie willen we met het team het ontwikkelplan verder uitwerken. Daarnaast gaan 
we in deze eerste periode ook aan de slag met het aanscherpen van onze visie. 
Het programma loopt van 2016 tot einde schooljaar 20/21. Dat betekent dat de Apollo 11 nog drie 
schooljaren heeft om extra ontwikkeltijd in te zetten. We zullen daarvoor een plan opstellen waarin 
we bepalen wanneer welke ontwikkelaspecten aan bod komen. Hierbij kunt u denken aan het 
inzetten van Close reading om de verbinding van thematisch werken en taal te verdiepen. Close 
reading is een effectieve manier van (begrijpend) leesonderwijs waarbij de teksten aansluiten bij het 
thematisch werken. Ook gaan we werken met lesson study waarbij we vooral gaan kijken naar welke 
manier van leerkrachthandelen het meest effectief is. Hierbij denken wij aan het inzetten van 
formatief evalueren. Daarnaast zullen de werkgroepen op gebied van excellentie, moderne media, 
21ste eeuws leren, sociale veiligheid en cultuureducatie ook tijd krijgen om de vertaalslag naar het 
thematisch werken te versterken en om het team mee te nemen in de ontwikkelingen op dit gebied. 
We zullen u in de nieuwsbrieven informeren over de ontwikkelingen hierover. 
 
Alles nog een keer kort op een rijtje: 

 Na de zomervakantie gaan we starten met een aangepast rooster. De schooltijden zijn: 
maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 – 14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 – 12.15 
uur. 

 Ouders die meer tijd nodig hebben om opvang te regelen, kunnen tot 1 november tegen een 
vergoeding gebruik maken van opvang op school. 

 U wordt vanaf het nieuwe schooljaar regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het 
programma. 

 
Als laatste wil ik ook nog de ouders bedanken voor de vele positieve reacties die we hebben 
ontvangen. Want ook al betekent een roosterwijziging voor u een verandering die echt wel iets van u 
vraagt, veel ouders hebben ook aangegeven dat zij dit programma ook echt zien als een mooie kans 
voor de school om schoolontwikkeling vorm te geven. En dat vinden wij erg fijn om te horen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens alle leerkrachten en de MR, 
 
Marja Hamers  
 
Meer informatie over het programma regelluwe scholen kunt u vinden op de website van Regelluwe 
scholen.   
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