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Wijziging	  pakket	  (basis-‐	  en	  totaalpakket)	  
	  
De	  School	  kent	  twee	  pakketten:	  het	  basis-‐	  en	  totaalpakket.	  Ouders	  kiezen	  bij	  de	  inschrijving	  van	  
hun	  kind	  voor	  een	  van	  deze	  twee	  pakketten.	  Tijdens	  de	  schoolloopbaan	  kunnen	  ouders	  
veranderen	  van	  pakket*.	  In	  deze	  notitie	  is	  beschreven	  welke	  werkwijze	  er	  wordt	  gehanteerd	  bij	  
verandering	  van	  het	  pakket.	  Uitgangspunten	  hierbij	  zijn:	  passend	  bij	  de	  visie	  en	  werkwijze	  van	  
De	  School	  en	  eenvoudig.	  
	  
Pakketwijziging	  per	  leerplanperiode	  
Het	  pakket	  (basis-‐	  of	  totaalpakket)	  heeft	  invloed	  op	  het	  leerplan	  van	  de	  leerling,	  met	  name	  op	  de	  
onderdelen	  'leerinhoud',	  'leerproces'	  en	  'onderwijstijd'.	  De	  pakketten	  verschillen	  in	  
onderwijstijdstippen,	  hoeveelheid	  onderwijstijd,	  aanbod	  van	  activiteiten	  en	  intensiteit	  van	  
begeleiding.	  Het	  basispakket	  kent	  vaste	  schooltijden	  en	  vakanties,	  het	  totaalpakket	  variabele.	  De	  
hoeveelheid	  onderwijstijd	  is	  in	  het	  basispakket	  940	  uur	  per	  schooljaar;	  in	  het	  totaalpakket	  
tussen	  940	  en	  2.500	  uur.	  Het	  aanbod	  van	  activiteiten	  is	  na	  14.00	  uur	  anders	  en	  de	  
bezettingsgraad	  van	  personeel	  is	  na	  14.00	  uur	  één	  beroepskracht	  op	  tien	  leerlingen.	  Een	  
pakketwijziging	  brengt	  dus	  wijzigingen	  met	  zich	  mee,	  zowel	  voor	  de	  leerling,	  de	  ouder	  als	  de	  
school.	  Deze	  wijzigingen	  worden	  zichtbaar	  in	  het	  leerplan	  en	  worden	  besproken	  tussen	  leerling,	  
ouder	  en	  leerkracht.	  Per	  tien	  weken	  (dit	  is	  per	  thema)	  wordt	  er	  voor	  elke	  leerling	  een	  nieuw	  
persoonlijk	  leerplan	  gemaakt	  en	  over	  dit	  plan	  wordt	  gesproken	  en	  besloten	  in	  het	  tienwekelijkse	  
persoonlijke	  kringgesprek	  (tussen	  leerkracht,	  ouder	  en	  leerling).	  Een	  pakketwijziging	  valt	  
daarom	  samen	  met	  de	  leerplanperiode,	  gaat	  daarom	  in	  principe	  in	  per	  eerste	  dag	  van	  het	  
volgende	  thema	  en	  wordt	  aangekondigd	  tijdens	  het	  persoonlijke	  kringgesprek.	  Zie	  onderstaand	  
schema:	  
	  
thema	  1	   thema	  2	   thema	  3	   thema	  4	   thema	  5	  
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van	  totaalpakket	  
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pakketwijziging	  

leerplan	  op	  basis	  
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leerplan	  op	  basis	  
van	  basispakket	  

leerplan	  op	  basis	  
van	  basispakket	  

	  
Pakketwijziging	  tijdig	  melden	  
De	  aankondiging	  van	  een	  pakketwijziging	  kan	  ook	  op	  een	  ander	  moment	  dan	  het	  persoonlijke	  
kringgesprek	  worden	  gedaan.	  Bij	  voorkeur	  mondeling	  bij	  de	  leerkracht	  dan	  wel	  via	  e-‐mail.	  De	  
leerkracht	  zet	  het	  onderwerp	  dat	  in	  ieder	  geval	  op	  de	  agenda	  van	  het	  volgende	  persoonlijke	  
kringgesprek,	  geeft	  de	  wijziging	  door	  aan	  de	  schooladministratie	  en	  onderneemt	  verdere	  acties	  
indien	  nodig.	  
De	  aankondiging	  van	  totaal-‐	  naar	  basispakket	  dient	  tijdig	  gemeld	  te	  worden	  in	  verband	  met	  
betaaltermijnen.	  De	  School	  betaalt	  reeds	  overgemaakte	  termijnen	  niet	  terug.	  Het	  totaalpakket	  
kan	  dus	  niet	  eerder	  eindigen	  dan	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  kalendermaand	  waarvan	  de	  
betalingsvervaldatum	  nog	  niet	  is	  geweest.	  Voorbeeld:	  op	  15	  mei	  2014	  kan	  er	  opgezegd	  worden	  
per	  1	  juni	  2014.	  Op	  2	  juni	  2014	  kan	  er	  opgezegd	  worden	  per	  1	  juli	  2014.	  	  
	  
Pakketwijziging	  tussentijds	  
Een	  pakketwijziging	  per	  andere	  datum	  dan	  de	  eerste	  dag	  van	  een	  thema	  kan	  alleen	  in	  
uitzonderlijke	  situaties	  en	  wordt	  aangevraagd	  bij	  de	  directeur.	  	  
Als	  er	  een	  tussentijdse	  datum	  wordt	  afgesproken	  wordt	  er	  afgestemd	  tussen	  ouders,	  leerling	  en	  
leerkracht	  over	  de	  schooltijden	  en	  deelname	  aan	  het	  aanbod	  na	  14.00	  uur.	  
	  
In	  alle	  gevallen	  geldt	  de	  eis	  dat	  wijziging	  van	  pakket	  alleen	  mogelijk	  is	  indien	  de	  minimale	  
onderwijstijd	  van	  940	  uur	  per	  schooljaar	  (augustus-‐augustus)	  is	  gegarandeerd.	  
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Kosten	  totaalpakket	  bij	  pakketwijziging	  
De	  kosten	  voor	  het	  totaalpakket	  zijn	  per	  maand	  €	  469,70	  (naast	  de	  kosten	  voor	  tussenschoolse	  
opvang	  en	  de	  vrijwillige	  ouderbijdrage).	  Als	  de	  start	  of	  de	  beëindiging	  niet	  per	  eerste	  van	  de	  
maand	  is,	  worden	  de	  kosten	  naar	  rato	  in	  rekening	  gebracht.	  Hierbij	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  
fictieve	  gelijke	  afname	  van	  opvanguren	  verspreid	  over	  vijf	  dagen	  per	  week.	  Dit	  is	  €	  21,68	  per	  
dag	  (€	  469,70	  x	  3	  maanden	  :	  13	  weken	  :	  5	  dagen).	  Voorbeeld:	  start	  totaalpakket	  is	  15	  mei	  2014,	  
dit	  is	  een	  donderdag.	  De	  factuur	  voor	  buitenschoolse	  opvang	  voor	  mei	  bedraagt	  dan	  2	  weken	  +	  2	  
dagen	  =	  12	  dagen	  x	  €	  21,68	  =	  €	  260,16.	  
	  
	  
Vastgesteld	  door	  ouderschoolkring	  d.d.	  30	  april	  2014	  
Inwerkingtreding	  	   d.d.	  1	  juni	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
*	  Bij	  een	  betalingsachterstand	  kan	  De	  School	  het	  pakket	  wijzigen:	  bij	  een	  betalingsachterstand	  voor	  het	  
totaalpakket	  van	  twee	  maanden	  of	  meer	  kan	  De	  School	  besluiten	  de	  dienstverlening	  te	  beperken	  tot	  het	  
basispakket.	  Deze	  maatregel	  wordt	  altijd	  vooraf	  en	  schriftelijk	  meegedeeld.	  
	  


