
 

                

Nieuwsbrief 7 december 2018 

 

Oud papier:  

Deze maand is er een absoluut record gevestigd door de oud 

papier vaders. Er is maar liefst voor  €358,63 opgehaald in de 

maand november! Vanaf het begin van het schooljaar staat het 

saldo op   €1259,63 een geweldig resultaat! Dat is te danken aan 

de 12 mannen die zich iedere maand weer inzetten om met 

behulp van de Irado zo veel mogelijk containers met oud papier 

te legen voor de Violier. Het totaalbedrag staat nu op € 8.833,17 

Dit bedrag zal de schoolbijdrage zijn bij de subsidie die wij 

aanvragen bij het Fonds Schiedam Vlaardingen om ons nieuwe 

schoolplein te bekostigen. We gaan natuurlijk voor een mooi 

rond bedrag! De hoogte van de subsidie hangt af van het 

percentage dat als organisatie zelf kan bijleggen. Weer heel veel dank aan Stefan Both en zijn crew!! 

Augustus 2018        288,78 

September 2018        180,80 

September 2018        138,60 

Oktober 2018        292,96 

November 2018        358,49 

_______________________________ 

Totaal:             1259,63 

 

 

Versieren van de school 

Toen Sinterklaas vertrokken was hebben de teamleden en de leden van de 

ouderraad heel hard gewerkt om de school om te toveren in kerstsfeer. 

Eerst moest de laatste kruimel van de laatste kruidnoot worden opgezogen 

in verband met een paar brutale muizen en daarna zijn door Frank de 

bomen uit het fietsenhok gehaald. Binnen een paar uur zag de school er heel “kerstachtig” 

uit.  Zonder de hulp van de ouders zou ons dat niet zo goed gelukt zijn! Weer heel veel dank 

namens de kinderen en de leerkrachten! 

 



 
Vragen over “vrije dagen”. 

Regelmatig vragen ouders zich af hoe het 

toch kan dat er op de Violier zo veel vrije 

dagen zijn ingeroosterd vergeleken bij andere 

scholen. Ik zal kort uitleggen hoe een 

jaarrooster tot stand komt en hoe de 

systematiek van het inroosteren van vrije 

dagen werkt: 

Leerlingen hebben recht op voldoende uren 

onderwijs. De overheid heeft daarom het 

aantal normuren vastgesteld. De eerste 4 jaar(onderbouw) moeten minimaal 3520 uren maken en de 

bovenbouw moet 3760 maken. Over 8 schooljaren is dat totaal 7520 uur. De scholen die gelijke 

schooltijden hebben ingevoerd zoals de Violier verdelen de uren over 8 groepen, dat is 940 uur per 

jaar. Primo heeft ervoor gekozen om per jaar 950 uur in te roosteren. Dat is 10 uur extra in verband 

met calamiteiten; denk aan ijsvrij, hittevrij, schoolbrand maar ook aan een gebrek aan inval. 

Is er geen noodzaak om extra vrij in te roosteren in een jaar dan gaan die 10 uur in de spaarpot.  

Over het algemeen wordt er heel weinig beroep gedaan op deze extra calamiteituren zodat het in 

het verleden eigenlijk de regel was dat kinderen aan het eind van hun basisschool 80 uur extra 

onderwijs hadden genoten. 

Zoals u weet hebben wij de laatste tijd wel een aantal keren deze uren moeten aanspreken vanwege 

een gebrek aan inval. Zolang dit binnen de norm valt is dit vervelend maar wel toegestaan. 

 

Hoe verdelen wij deze 950 uur over het schooljaar en hoe komt het verschil in aantal kindvrije- en 

studiedagen tot stand? 

Het grootste verschil tussen scholen wordt veroorzaakt door het aantal uren in het weekrooster. De 

Violier maakt relatief veel uren per week nl 25 uur en 45 minuten. Er zijn scholen die de 

woensdagmiddag en de vrijdagmiddag hebben vrij geroosterd. Deze scholen houden dus per jaar 

veel minder uren over om studiedagen in te plannen. Deze scholen hebben dan buiten de reguliere 

vakanties nog slechts enkele extra dagen zonder kinderen in te plannen. Dus om scholen met elkaar 

te vergelijken moet er ook gekeken worden naar de lesuren per week.  

De meeste Primo scholen en ook de Violier gaan per schooljaar uit van het werkelijk te maken aantal 

schoolweken. Het ene jaar is langer of korter dan het andere jaar in verband met de 

vakantiespreiding. Dat verschilt soms 2 weken per jaar. In lange jaren worden er dus meer uren 

gemaakt dan in korte jaren. In korte jaren zijn er dan minder studiedagen dan in lange jaren in te 

plannen. Er zijn scholen die ieder jaar van hetzelfde aantal weken uitgaan. Zij nemen dus een 

gemiddelde aan zodat voor ieder jaar vaststaat hoeveel extra dagen er ingeroosterd kunnen worden. 

Wij kijken per jaar dus naar het werkelijk aantal weken tussen de twee zomervakanties. 

 

Waarom moet een school zich houden aan deze 950 uur? Kan er niet meer les gegeven worden? 

Dat zou in principe kunnen mits een school voldoende formatie tot haar beschikking heeft. De 

formatie van een school wordt bepaald door het aantal leerlingen. De school krijgt een bedrag per 

leerling. Voor sommige leerlingen wordt boven het basisbedrag meer toegekend als het 

opleidingsniveau van de ouder lager is dan 2 klassen voortgezet onderwijs. Vroeger werd ook 

gekeken naar taalvaardigheid van ouders, een 1ouder gezin en wel of geen werk. Tegenwoordig is 

alleen de opleiding bepalend. Sommige scholen hebben meer formatie dan andere scholen en 

kunnen onderwijstijd verlengen en/of kleinere klassen en/of meer handen in de klas. 



Een onderwijsgevende heeft een normjaartaak. Bepaald is dat een leerkracht 1659 uur per jaar werkt 

bij een volledige aanstelling. Daarvan mag hij of zij niet meer dan 930 uur lesgevende taken krijgen. 

Bij parttimers gaat dit naar rato. Ook om deze reden kunnen de kindvrije- of studiedagen niet 

worden ingeroosterd als lesdagen, omdat er geen formatie is om dit uit te voeren. 

 

Hoe worden die extra dagen ingeroosterd? 

Eerst worden de vastgestelde vakanties ingevoerd. Vervolgens wordt berekend hoeveel uur er in 

totaal overblijft tijdens de lesweken. Het aantal uren boven de 950 uur wordt dan verspreid over het 

jaar ingeroosterd als vrije- of kindvrije dagen. Kindvrije dagen betekent dat er wel door het team 

gewerkt wordt. Dat zijn studiedagen en dagen waarin bijvoorbeeld nieuwe thema’s worden 

voorbereid ook het teamuitje en de Primo studiedag vallen hieronder. We proberen deze dagen zo 

goed mogelijk te spreiden en te koppelen aan vakanties. 

 

Ik hoop dat ik hiermee duidelijkheid heb kunnen scheppen ten aanzien van de vragen van ouders 

over het jaarrooster. Het definitieve rooster wordt ook altijd aan de MR voorgelegd. Zij denken mee 

over het vakantierooster en hebben hierover instemmingsrecht. Vervolgens controleert het bestuur 

nogmaals de berekeningen van de school. Ook de inspectie houdt toezicht op het naleven van de 

schooltijdenregeling.  

 

Verhoging van de ouderbijdrage KomKids 

Komkids heeft het voornemen de ouderbijdrage voor de overblijf       

per keer met €0,05 te verhogen. Zij gaan daarbij uit van een prijsindex 

van 1,8%. 

De ouderbijdrage zou dan €2,57 per keer worden. Als de goedkeuring 

van de MR hiervoor gegeven is, gaat dit per 1 januari in. 

 

 

 

 

 

 

Nieuw meubilair in de gemeenschappelijke ruimte 

Na nieuw kleutermeubilair zal na de kerstvakantie ook nieuw meubilair in de gemeenschappelijke 

ruimte worden neergezet. Gezien de staat van de huidige tafels en stoelen is dit hard nodig! 

 

Personele zaken: 

Juf Saskia Goudswaard die na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof al een poos aan het 

revalideren is in de kleuterbouw zal per 1 maart haar ontslag indienen. Zij heeft besloten dat 

het tijd is voor iets nieuws en neemt voorlopig de ruimte om tijd te besteden aan haar gezin. 

Tot 1 maart blijft zij ondersteunende taken uitvoeren op de maandag en dinsdag in de 

kleuterbouw. Voorlopig blijft zij dus nog een poosje!! 

Melissa Noya is gisteren weer begonnen na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof! 

Eigenlijk had zij nog twee weken te goed maar zij kon niet langer zonder haar collega’s en 

haar werk met de kinderen. Tot de zomervakantie zal zij de 9 dagen die zij nog tegoed heeft 

verspreid opnemen. Zij zal op de dinsdagen en donderdagen werken en ondersteuning 

bieden. 



Juf Ilse die tijdens haar verlof de taken van Melissa heeft waar genomen zal zolang de 

maandagen blijven waarnemen en de dagen die Melissa verspreid zal opnemen is Ilse ook 

bereid om haar taken in te vullen! Fijn!!! 

 

Juf Rebecca van groep 6 gaat trouwen!!!! In de kerstvakantie op 3 januari zullen Rebecca en 

Sander elkaar het ja-woord geven. Het hele team is uitgenodigd om het feest 

bij te wonen, superleuk..!!! We kijken er naar uit! Daarna op 26 januari begint 

haar zwangerschapsverlof. Zij kan dan heerlijk als getrouwde dame de 

geboorte afwachten. De vervanging van Rebecca is op dit moment nog niet 

geregeld maar we zijn er druk mee bezig. 

Marjolein Hoevenagel zal na de kerstvakantie naar verwachting weer volledig op de 

maandag, dinsdag en woensdag in groep 4 aan het werk gaan. Rosan zal dan de donderdag 

en vrijdag de groep draaien. We zijn dan weer aan het begin van het schooljaar op volle 

sterkte!  

Juf Lydia is haar stem een beetje kwijt. Vanmorgen waren de kinderen erg onder de indruk: 

“U lijkt wel een robot juf!!”  
 

Kalender: 
20 December  

8:45-09:45   Kijkochtend in alle groepen 

12.00 uur:   Kinderen middag vrij 

 

16:30:    Eten brengen in de klas 

17:00:  Start kerstfeest op het schoolplein. Alle kinderen en ouders 

verzamelen op het schoolplein voor een meezingkerstspecial door 

het Violierteam. Daarna gaat iedereen naar de klassen voor het diner. 

17:15:    Start kerstdiner 

18:15:    Einde kerstdiner peuters 

18:30:    Einde kerstdiner groepen 1/2 

18:45:    Einde kerstdiner groepen 3, 3/4 en 4 

19:00:    Groep 5 t/m 8 

 

21 December 2018:   Vrije dag en start kerstvakantie 

 

7 Januari:   Eerste schooldag in het nieuwe jaar 

 

 


