Bezoek CBS Op ‘E Hichte in Scharnegoutum – 28 juni 2018
Donderdag 28 juni 2018 zijn Sepkje en Anne Frouk op bezoek geweest bij de basisschool in
Scharnegoutum. Er heeft eerst een rondleiding plaatsgevonden en daarna is gesproken met
Dukke Hofman, directeur. Mevrouw Hofman was destijds ook lid van hun werkgroep over
het continurooster.
De volgende punten zijn aan de orde gekomen tijdens het gesprek:























Probeer vooral de positieve punten te benadrukken
Op ‘E Hichte heeft les van 8.30 – 12.00 uur met tussendoor een pauze. Lunch wordt
vervolgens gedaan met de eigen docent. De oudere kinderen gaan dan tot 12.30 uur
naar buiten. Bij de jongere kinderen duurt de lunch wat langer en zij gaan dan van
12.30 – 13.00 uur naar buiten. Er is dan voor alle kinderen nog genoeg tijd om ’s
middags nog met school bezig te zijn, de school gaat 14.00 uur uit.
Mevrouw Hofman staat zelf altijd op het schoolplein na de lunch, zodat de
leerkrachten zelf ook nog even tijd voor zichzelf hebben. Mevrouw Hofman realiseert
zich dat dit niet op alle scholen mogelijk is.
De lunch en de organisatie daar omheen is wel een ‘punt’. Zo heeft Scharnegoutum
dit ervaren. Als je vrijwilligers inzet voor de lunch, dan maakt dit ook afhankelijk.
De kinderen van Op ‘E Hichte zijn altijd heel positief geweest, voor hen voelt het alsof
ze tweemaal pauze hebben en ook nog een vrije middag. Voor de kinderen is de
beleving anders dan de volwassenen.
Op de vraag of veel lessen in de dag moeten worden ‘gepropt’, komt een duidelijk
antwoord dat dit niet het geval is. Voor alles lessen is de tijd.
Het klopt dat de prestaties van de kinderen nog niet onderzocht is en het duurt ook
wel even voordat iedereen in de juiste ‘modus’ zit. Toch voelt het nieuwe
schoolrooster voor de kinderen ‘logischer’.
Mevrouw Hofman vertelt dat zij om 14.00 uur een vast thee-moment hebben met
alle collega’s. Dan is tijd om de dag te bespreken met elkaar.
Voorheen was het zo dat leerkrachten wel tot 17.30 uur op school bleven om hun
werk voor te bereiden, nu hebben ze ’s middags meer tijd, maar moeten
leerkrachten erom denken dat ze wel op tijd naar huis gaan. Dit laatste kan
aanvoelen als ‘spijbelen’.
Destijds is er vanuit Op ‘E Hichte ook een enquête uitgezet voor de ouders. Hierin
kon gestemd worden, 2/3 moest voor stemmen. De enquêtes zijn op papier
uitgevoerd en in een gesloten bus ingeleverd, om fraude te voorkomen.
Er heeft ook een tussenevaluatie plaatsgevonden en er is wel een moment ingelast
waarbij alles eventueel terug zou kunnen worden gedraaid (proefperiode). Gelukkig
was dit niet nodig op Op ‘E Hichte.
Vervolgens is er nog een 3e enquête uitgezet, ter controle. Dit is door de MR
uitgevoerd als vertegenwoordigers van de ouders.
Een tip is nog om contact te zoeken met de winkels in de omgeving, want ook zij
zullen hun tijden anders gaan indelen als ons rooster anders wordt. Hun
piekmomenten komen niet meer overeen met het oude en hun personeel moet hier
ook op worden aangepast.
Kosten kun je tackelen (Sepkje, weet je nog wat ze hiermee bedoelde?)

