Aalsmeer, 28 mei 2018
Aan:

de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Jozefschool

Betreft: 5 gelijke schooldagen: vrijwillige ouderbijdrage voor het overblijven

Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van 1 augustus 2018 start de Jozefschool met nieuwe schooltijden: ‘Het 5 gelijke dagen
model’. Dit betekent dat de schooltijden op alle dagen van de week van 8:30 – 14:00 uur zijn, met
een gezamenlijke lunch in de eigen groep met de leerkracht. De lunchpauze wordt zo een vast
onderdeel van de schooldag, waarbij de school te allen tijde eindverantwoordelijk blijft.
Conform de cao Primair Onderwijs en de Arbeidstijdenwet hebben de leerkrachten recht op een
(lunch)pauze van een half uur buiten de groep. Onze school heeft ervoor gekozen om voor het
tweede deel van de lunchpauze gebruik te maken van externe, professionele overblijfkrachten. Het
inhuren van externe krachten betekent dat alle onderwijskundige tijd van de leerkrachten,
ondersteuners, vakleerkrachten en IB-ers uit het team daadwerkelijk naar de leerlingen gaat.
Naast ontspanning geven we, vanaf de invoering van de nieuwe schooltijden, ook een educatieve
invulling aan de overblijf. Hiervoor worden op dit moment diverse initiatieven ontwikkeld. De
educatieve activiteiten zijn voor alle leerlingen beschikbaar en toegankelijk. U kunt hierbij denken aan:
leskisten van de Gemeente, spelmaterialen, textiele activiteiten, onderzoeksmaterialen,
tuinonderhoud, bewegingsmaterialen, voetballen, basketballen, zang- en muziekinstrumentlessen, etc.
Uiteraard brengt bovenstaande kosten met zich mee. Uit overleg tussen de directie en de MR is
besloten de kosten zo laag mogelijk te houden en vindt er jaarlijks een (financiële) evaluatie plaats.
Daarnaast is overeengekomen de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor de komende drie
schooljaren (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) vast te leggen.
Wij berekenen een tegemoetkoming in de kosten van €0,50 per kind per dag. Per schooljaar komt dit
neer op een bedrag van € 100,00 per kind. Met deze ouderbijdrage deelt u in de kosten van o.a.:
professionele overblijfkrachten, educatieve leskisten, sport- en spelmaterialen, administratie, scholing
van professionele overblijfkrachten (Kanjertraining, BHV, e.d.), hygiënische- en schoonmaakkosten,
etc. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt automatisch afgeschreven door gebruik te maken van een
machtiging. Nadere informatie hierover volgt.
Bij verandering van schooltijden en de daaruit voortvloeiende veranderingen in het overblijven, heeft
de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) en de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (OMR) instemmingbevoegdheid (artikel 12 en 13). Op 15 mei 2018 heeft de
MR haar instemming gegeven voor het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage ten behoeve van een
tegemoetkoming in de kosten van het overblijven op de Jozefschool te Aalsmeer, met ingang van 1
augustus 2018. Jaarlijks ontvangt de MR een financiële verantwoording over de besteding van deze
gelden en worden de educatieve activiteiten, die worden ontplooid, geëvalueerd.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Heeft u vragen over bovenstaande? U bent van harte welkom bij één van de ‘koffiecorners’ met
Antoine Zwagerman of op het ‘spreekuur’ van de directie op elke dinsdag- en donderdagochtend,
tussen 08:30 en 09:30 uur.

Met vriendelijke groet,
Antoine Zwagerman en Jacqy Metselaar

