
 

Een tijdbesparende Roostertool 

 
Het maken van roosters is een tijdrovende en complexe klus, zeker wanneer u ook rekening 

moet houden met (ouder)voorkeuren. Stel dat u een rooster moet maken voor pleinwacht. 

De ene ouder kan op maandag, liever niet op donderdag, maar als het niet anders kan, dan is 

donderdag voor één keer wel OK. Eén ouder vindt het geen probleem om 2x in de week 

pleinwacht te lopen, terwijl een ander wil niet vaker dan 1x per 2 of 3 weken. Misschien hebt 

u op sommige dagen 2 ouders nodig en op andere dagen maar 1 ouder. 

 

Dat levert een massa aan variabelen op en maken de puzzel complex! 

 

Computer-College.nl heeft nu voor al die situaties een heel flexibele Roostertool ontwikkeld, 

die u veel werk uit handen neemt en optimaal tegemoet komt aan de wensen van ouders. 

 

U kunt deze tool ook gebruiken voor opzetten van een rooster voor het schoonmaken van de 

kleuterlokalen of andere vormen van ouderbetrokkenheid, zoals een sport- of projectweek. 

 

Op de volgende pagina’s ziet u in vogelvlucht hoe het programma werkt. 

 

Algemeen 

 Roostertool mag u gebruiken voor alle soorten roosters die u binnen uw school kunt 
verzinnen.  

 Per school/brinnummer hebt u 1 licenties. U mag het programma dus niet “uitlenen” aan 

andere scholen of andere organisaties die roosters moeten maken. Binnen uw school mag 

u met kopieën van de Roostertool werken. 

 U koopt het programma eenmalig. Het programma bevat geen einddatum en u kunt er 

dus vele jaren mee werken. 

 Voor de komende 3 jaren is de vakantiespreiding per regio in het programma opgenomen. 

Voor de jaren daarna moet u zelf uw eigen vakanties invoeren. 

 De kosten van het programma zijn € 79,95, inclusief de verplichte 21% BTW. 

 Bij het programma is een handleiding gevoegd. 

 

Belangstelling? 

 U kunt het programma bestellen bij Computer-College.nl, mulder@computer-college.nl, 

tel: 0182 - 633 123, onder vermelding van uw naam als contactpersoon, de naam van de 

school en uw brinnummer. Wilt u meer dan 1 licentie aanschaffen, dan kunt u dat 

aangeven. 

 

 U ontvangt het programma én de factuur gelijktijdig via de mail.  

Is het factuuradres anders dan uw schooladres, vermeld dat dan even bij uw bestelling. 

 Hebt u vragen, neem dan even contact met mij, Willem Mulder, op. 
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Een tijdbesparende Roostertool 

 
U begint met een aantal instellingen, waarvan u de meeste slechts eenmalig hoeft in te voeren. 

Om een rooster te maken, voert u een Startdatum in voor een periode van 4 weken. 

U geeft aan wat voor soort rooster het is. In dit voorbeeld voor Pleinwacht. Wilt u een rooster voor een ander doel, dan slaat u het programma eenvoudig 

op onder een andere naam. 

 

U geeft aan hoeveel ouders u nodig hebt op bepaalde dagen of dat u juist niemand nodig hebt. Bijv. met vakanties, studiedagen of lesvrije dagen. 

 
 

 
 
  



Een tijdbesparende Roostertool 

 
Zodra u een Startdatum hebt ingevoerd, wordt het rooster gemaakt waarop de ouders hun voorkeuren kunnen aangeven. 

Er wordt gebruik gemaakt van 5 verschillende codes. Daarmee kan optimaal aan de wensen tegemoet worden gekomen. 

U ziet a.d.h.v. de kleuren dat ook vakanties, studiedagen en lesvrije dagen zichtbaar zijn. 

Ouders kunnen daarnaast aangeven hoeveel dagen ze beschikbaar zijn. 

Dit basisoverzicht neemt u mee naar een volgende periode. 

 
 

 
 
  



Een tijdbesparende Roostertool 

 
Zodra iedereen zijn voorkeur heeft aangegeven, wordt in enkele seconden het rooster gemaakt. 

U ziet dat 4 oktober en de herfstvakantie is weggelaten. 

U kunt eenvoudig nog wat aanpassingen doen in dit rooster. 

 

Mar Draaisma heeft aangegeven wel 2x pleinwacht te willen lopen. Maar een aantal ouders zijn nu niet ingeroosterd. 

Wanneer u bij Mar bij een van de dagen een 0 intikt en bij iemand anders een 1, dan is uw rooster aangepast en kunt u het verspreiden. 

 

 

 


