Aangepaste urenbegroting Corona schooljaar 2020/2021
Berekening voor de functiegroep 'leerkracht'
Beschikbaar aantal fte
Aantal werknemers/leerkrachten

11,3
16

Berekening
Beschikbare mensuren per jaar = aantal fte x 1659

18746

Af
Bezetting groepen = aantal groepen x aantal onderwijsuren per groep x bezetting medewerkers per groep
11610
9 groepen, halve groepen, halve dagen van 3 uur (8.30-11.30 of 12.30-15.30 uur), feesten en extra's geschrapt = per leerling 645 uur per jaar onderwijs in 43 weken
Streven is dat leerkrachten hetzelfde dagdeel 2x geven; tussen de dagdelen uur pauze
Opslagfactor in uren = opslagfactor x bezetting groepen
2902
Elk lesblok wordt 2x gegeven; zoveel mogelijk standaardisering, geen onderwijsontwikkeling = lagere opslagfactor, stel 25%
Professionalisering (schrappen voor dit jaar)
Duurzame inzetbaarheid
Studie-/werkdagen
896
werk in 4 blokken van 10,5 week, daarna 2 collectieve werkdagen van 7 uur voor hele team zodat alles klaar is voor volgende 10 weken (2x4x7=56 u x 16 medewerkers)
Personeelsgesprekken
Niet vervangen ziekteverzuim* en verloven
Verloop en begeleiding nieuwe collega's
Medezeggenschap
Extra: overleggen 43 wkn x 1 u x 16 medewerkers
Totaal

48
2049
120
688
18313

Saldo
Er is 433 uur beschikbaar voor noodzakelijke niet-lesgebonden taken als BHV, ICT, afscheid groep 8, vertrouwenspersoon.

*)
Ziekteverzuim in uren: 12% x mensuren
Af: deel dat vervangen wordt via externen of tub
Saldo benodigde ziekte-uren (= deel dat naar verwachting niet vervangen wordt)

433

2249
200
2049

Overzicht schooltaken van een echte voorbeeldschool
Om grip te krijgen op de schooltaken van de hele school is het zinvol om een overzicht te maken van alle taken van alle medewerkers.
Breng vervolgens in kaart hoeveel uur per jaar besteed wordt aan deze taken. LET OP: dit is niet het aantal uren per week x 40 weken*.
Ga ook na of de taken noodzakelijk zijn tijdens deze crisis.
Schooltaken
Sinterklaas
Vertrouwenspersoon
Zomerfeest
Kamp groep 8
Kerst
Kijk onderbouw implementatie
Kinderboekenweek
Koningsspelen
Coordinator Kanjer
Coordinator Sport
Coordinator VVE
Geluid/techniek
ICT
IKC
Afscheidsavond groep 8
Beheren verbanddozen

Benodigd aantal uren per jaar*
40
5
60
120
40
60
40
45
5
40
30
10
40
30
30
2

Verankerd in schoolplan? Waar? Relatie met wettelijke opdracht?Schrappen mogelijk en gewenst?
Feest
Verplicht
Feest
Groepsvorming groep 8, start schooljaar, geen schoolreis
Feest
Schoolplan/ Verkregen subsidie
Schoolplan => did handelen/ onderwijsresultaten/ onderwijsaanbod
Feest, burgerschapsonderwijs samen met buurt en andere school in de wijk
Schoolplan/ verkregen subsidie => ped/did handelen/ onderwijsresultaten/ kwaliteitszorg
Regelen inschrijving sporten. Ouders zijn aanwezig bij de sport
Verplicht/ VVE locatie
Voorwaarde onderwijs
Ontwikkeling van de school samen met kinderopvang en wijk
Feest

BHV
Coordinator HB

90 Verplicht
60 Schoolplan => ped/did handelen/ onderwijsresultaten

Container aan straat
Cultuur themaweken
Coordinator identiteit
Mediatheek
Luizencontrole
Rekenen
Taal/lezen
Ouderbedankje

10
80
40
40
20
40
40
20

Totaal

Noodzakelijk kwaad
Schoolplan => onderwijsaanbod
Schoolplan => onderwijsaanbod
Schoolplan => onderwijsaanbod/ didactisch handelen/ onderwijsresultaten
Noodzakelijk kwaad
Schoolplan => onderwijsaanbod/ didactisch handelen/ onderwijsresultaten/ kwaliteitszorg
Schoolplan => onderwijsaanbod/ didactisch handelen/ onderwijsresultaten/ kwaliteitszorg
Bedankje ouders, voorstel en knutsel.

1035

* Uren per jaar is niet het aantal uren per week x 40. Van de gemiddeld 40 schoolweken zijn er minstens 10 niet 'normaal' vanwege allerlei bijzonderheden.
Voor de planning van de schooltaken is het van belang af te spreken hoeveel uren de maximale werkdag en werkweek bevatten.

Overzicht noodzakelijke schooltaken schooljaar 2020-2021
Welke schooltaken zijn absoluut noodzakelijk?
Breng vervolgens in kaart hoeveel uur per jaar besteed wordt aan deze taken. LET OP: dit is niet het aantal uren per week x 40 weken.

Schooltaken

Benodigd aantal uren per jaar*

Waarom noodzakelijk?

* Uren per jaar is niet het aantal uren per week x 43, niet alle weken zijn gelijk.

Overzicht activiteiten leerling(en)
Opgemaakt in jaar xxxx
Deze algemene tabel kan gebruikt worden voor dit Corona-crisisjaar. Wees kritisch, wat is noodzakelijk, wat minder?
Activiteiten leerlingen*

Relatie met wettelijke opdracht?
Verankerd in schoolplan?
Kerndoelen? Welke? Doorgaande lijn? Inclusief onderwijs? Waarbij en waar?

Schrappen mogelijk/gewenst?

Uren vd leerling per jaar**
groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 greop 5 groep 6 groep 7 groep 8

Identiteit
Rekenen
Taal
Lezen
Schrijven
Wereldoriëntatie
Engels
Verkeer
Creatieve vakken
Gym
Buitenspel
Soc.emotionele ontwikkeling
Speel/werktijd GRAAG NADER SPEC.
Toetsen/testen/enquetes
ANDERE ACTIVITEITEN BIJV.
Schooltuinen
Paasontbijt
Theaterbezoek
Schoolreisje
Avondvierdaagse
Sinterklaas
Gastlessen
Bezoek vo-scholen
Kinderboekenweek
In te vullen door leraar/school …

Totaal
Percentage van de totale tijd (7520)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

* Soms worden activiteiten gecombineerd, bijvoorbeeld speeltijd & soc.emotionele ontwikkeling. Maak dan een nieuwe rij aan.
* *Uren per jaar is niet het aantal uren per week x 40. Van de gemiddeld 40 schoolweken zijn er minstens 10 niet 'normaal' vanwege allerlei festiviteiten en bijzondere activiteiten. Vraag is om het precies in kaart te brengen.
Houd ook rekening met 'gemorste' tijd, tijd die niet besteed kan worden aan het programma vanwege ziekte, verstorend gedrag, tragische gebeurtenissen e.d.

0
0

0
0

0
0

