
 

23-06-2021, Voerendaal 

  

Beste ouders en verzorgers, 

In de brief informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het continurooster. 

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 kiezen wij voor het continurooster waarbij 
de schooltijden alle dagen van de week gelijk zijn voor alle leerlingen van Cortemich. 
Alle schooldagen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.  
 
Hoe zijn we tot deze beslissing gekomen? 
Vorig jaar hebben wij uw mening en de mening van onze medewerkers gevraagd over een 
mogelijke invoering van een continurooster. 76% van de ouders gaf aan vóór een 
continurooster te zijn14% gaf de voorkeur aan het bestaande rooster. 10% van de ouders 
gaf veelal aan dat het kiezen van een continurooster afhankelijk is van de overblijfkosten.  
Onze medewerkers hebben een voorkeur voor het continurooster. 

 
Onderzoek 
We hebben onderzocht hoe het continurooster eruit moeten komen te zien. Daaruit is 
gebleken dat één continurooster voor de hele school onze voorkeur heeft. In dit rooster zijn 
er twee pauzemomenten, de kleine pauze in de ochtend en de lunchpauze.  

 
Lunch 
Tijdens de lunchpauze eten de kinderen hun lunch samen met de eigen leerkracht of 
onderwijsondersteuner. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis.  
Ouders zorgen voor eventuele diëten en medicijngebruik. Na de lunch gaan de kinderen een 
half uur buiten spelen onder toezicht van onderwijspersoneel. De overblijfkosten vervallen 
door dit continurooster. 

Voordelen  
Voor de kinderen betekent het continurooster een duidelijke structuur en rust. Door de 
schooltijd niet te doorbreken kunnen wij onze lestijd effectief inzetten. Samen overblijven 
zorgt ook voor gemeenschapsgevoel bij onze kinderen. Doordat de schooldag korter is, 
hebben de kinderen meer tijd voor andere activiteiten na schooltijd, zoals muziek, sport. 
Onze medewerkers hebben na schooltijd meer tijd om de lessen voor te bereiden, overleg te 
voeren en bij te scholen. Humankind kan opvang verzorgen vanaf 14.15 uur.  

Nadelen  
Natuurlijk zijn er ook nadelen aan het continurooster. Voor werkende ouders, die hun ritme 
hebben afgestemd op school, kan het lastig zijn. Zij moeten straks extra kinderopvang 
regelen.  

Evaluatie 
Na een half jaar evalueren we dit continurooster met ouders en leerkrachten. Naar 
aanleiding van deze evaluatie kunnen er eventuele verbeteringen worden aangebracht. 

TSO tegoeden 
Alle tegoeden die afgelopen schooljaar betaald zijn, worden voor het einde van het 

schooljaar terug geboekt op uw rekening.  
 



Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben ingelicht maar wij staan uiteraard altijd 

open voor al uw vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Roland van der Steen                                        Marjo van Ool 

directeur                                                             adjunct directeur 

 


