Note: Opmerkingen die nagenoeg overeen kwamen zijn samengevoegd.
Flexibele vakanties, hoe omgaan met kinderen uit gezin op andere scholen?
5 gelijke dagen klinkt goed, maar wat doen kleuters tussen 14.15 en 15.00 uur?
Zelf zou ik het fijn vinden om minimaal 1 keer per week 14.15 uur mijn kind op te halen
als de woensdagmiddag vervalt.
Ik ben benieuwd naar de verdeling van de clusters en hoop dat deze flexibel is en niet alleen
op niveaugroepen.
Flexibele vakanties goed idee, maar mogelijkheid voor grote vakantie opnemen moet
blijven bestaan.
Vakantie BSO erg saai. Geen uitdaging voor het kind. Of vervalt dit?
Flexibele vakanties scheelt opvangkosten.
Ik vind de toekomstvisie fantastisch mooi. Ik hoop van harte dat je het kunt verwezenlijken
zoals voorgedragen.
Ik vraag mij af wat de meerwaarde van de BSO is als dit 'alleen' maar gaat bestaan uit het
brengen en halen naar een 3e partij. Waar is de groepsdynamiek. Meer ballenbakopvang?
Goede innovatieontwikkelingen. Positief over Snappet na ervaringen met eigen dochter.
Ik werk zelf flexibel dus het nieuwe model sluit aan. Ik zie geen probleem met langere BSO.
Prima initiatief. Moderne tijden vragen om een moderne vorm van onderwijs.
Heel positief, succes!
Wij zien het als een grote kans van slagen.
Ik ben best positief. Ik neem momenteel veel TSO en BSO af en ben benieuwd naar de
financiën. Belangrijk dat dit ten goede aan mijn kinderen komt. Dat ze op hun eigen tempo
en manier kunnen ontwikkelen.
Wellicht te veel beeldschermtijd met Snappet?
Wellicht te weinig schrijfvaardigheid?
Gepersonaliseerd werken op papier mooi, maar ben benieuwd naar de uitwerkingen.
Behoorlijke aantallen kk t.o.v. leerkrachten. Hoeveel persoonlijke aandacht gaat er naar de
kk en hoe waarborg je de resultaten.
Ik ben blij dat er nog naar de ontwikkeling van het kind gekeken wordt.
Goed dat leerkrachten echt bezig zijn met lesgeven. Dat de bijtaken door anderen gedaan
worden.
Zeer inspirerend verhaal.
5 gelijke dagen ben ik neutraal over omdat ik de schooltijden niet reëel vind met wat ze
nu hebben. Ik vind wel dat het overeen moet komen met wat ze nu hebben.
Ik waardeer de openheid en eerlijkheid.
Het wordt vanuit het hart gedaan en dat is veel waard.
Gepersonaliseerd leren vind ik erg positief. Hierdoor kunnen kinderen langer in het
onderwijs blijven. In hoeverre gaat dit? Wat is nog haalbaar wanneer een kind te ver
'vooruit' of achteruit' ontwikkeld is?
Ik maak mij zorgen of het niet saai wordt met iedere dag dezelfde indeling. Ook maak ik mij
zorgen of de leerkracht in staat is de sociaal emotionele ontw. te peilen en stimuleren.
Neturaal standpunt bij 5 gelijke dagen. Mogelijkheden voor flexibele NSO bijv. tot 16,00 uur.
Graag mogelijkheid ook later dan 07,30 naar VSO te brengen.
Enthousiast over gepersonaliseerd leren en het inzetten van kwaliteiten.
Blij met ontwikkelingen m.b.t. rapport. Kunnen de 21e eeuwse vaardigheden hier in mee
genomen worden.
Als je dichtbij woont vind ik dat je de mogelijkheid moet hebben om je kind thuis te laten
eten.

