
Schooltijden Klankbordgroep 4 maart 2020



Visie en missie 

Onderzoekend Creatief Leerprestaties Draagvlak



Welke factoren 
spelen een rol?

ORGANISATORISCH DIDACTISCH PEDAGOGISCH



Met wie moeten we rekening houden?

KINDEREN LEERKRACHTEN OUDERS



Traject

Overleg team

Overleg MR

Klankbordgroep

Kinderraad

Enquete onder ouders

Besluitvorming

Eventueel regelen van aanpassingen

Ingang rooster



3 modellen:

Traditioneel rooster

Vijf gelijke dagen model

Continurooster



Model: 
 
 

Schooltijden Vrije middag Pauzes Totaal aantal lesuren in 8 jaar: 

Traditionele rooster 
 
 
 

08.30 – 15.15 
Woensdag tot 12.15 uur 

Woensdag  
Vrijdag (ob) 

10.15-10.30 
12.00-13.15 

7644 uur in 8 jaar 
Ob:  
23.75 uur p/w;  
926 uur p/j 
Bb:  
25.75 uur p/w;  
1004.25 uur p/j 

Traditionele rooster met 
lichte aanpassing 
 
 
 

08.30 – 15.00 
Woensdag tot 12.15 uur 

Woensdag  
Vrijdag (ob) 

10.15-10.30 
12.00-13.00 

7644 uur in 8 jaar 
Zelfde aantal uren als traditionele 
rooster. 
 
 

Vijf gelijke dagenmodel 
 
 
 

08.30 – 14.15 Geen 10.15-10.30 
12.00-12.45 

7800 uur: 
25 uur p/w 
975 uur p/j 
 

Continurooster met vrije 
woensdagmiddag 
 
 

08.30 – 14.30 Woensdag 
Vrijdag (ob) 

10.15-10.30 
12.00-12.30 

7644 
Ob: 
23,75 uur p/w; 
926 uur p/j 
Bb: 
25,75 uur p/w; 
3978 uur p/j 
 

 

Groep 1 heeft 1 extra vrije middag, behalve in het vijf gelijke dagenmodel 



Samen in gesprek



Voordelen en nadelen traditionele rooster

+ geen veranderingen; iedereen is vertrouwd met hoe het nu gaat
+ tussen de middag tijd om ‘op adem te komen’ voor leerlingen en 
leerkrachten
+ ouders kunnen kiezen of ze hun kind laten overblijven of naar huis 
laten gaan
+ vrije woensdagmiddag (en vrijdagmiddag voor de onderbouw)
- drie lange schooldagen
- verschillende schooltijden voor onderbouw en bovenbouw
- middagpauze te lang
- moeilijk om de TSO te regelen

Voordelen en nadelen van vijf gelijke dagen model

+ alle dagen hetzelfde ritme; geeft rust voor kinderen
+ korte middagpauze; leerlingen houden routine en structuur vast
+ alle kinderen hetzelfde lesrooster, zowel onderbouw als bovenbouw
+ geen één lange vrije middag meer, maar meer de vrije uren verspreid 
over de week
- korte middagpauze is extra belasting voor leerkrachten (en kinderen?)
- onderbouw krijgt meer onderwijstijd; bovenbouw minder dan nu
- kinderen moeten verplicht overblijven
- ouders mogelijk extra kosten voor de naschoolse opvang

Voordelen en nadelen van continurooster

+ kortere middagpauze; minder conflicten

+ behoud van de vrije woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag voor de ob

+ leerkrachten hebben meer tijd na schooltijd 

voor lesvrije taken

+ relatief weinig veranderingen voor ouders in 

vergelijk met huidige rooster

- alle kinderen verplicht overblijven

- korte middagpauze is extra belastend voor 

leerkrachten (en kinderen?)

- mogelijk extra kosten voor ouders voor de 

naschoolse opvang.

- toezicht door leerkrachten; wel voldoende 

pauze?


