Bewaarbrief
Hoornsmodel

Andere schooltijden?
Zoals u in de nieuwsbrief vernomen heeft, is de commissie schooltijden bezig met de
oriëntatie op schooltijden. In willekeurige volgorde willen we u informatie geven
over de verschillende modellen. Aan deze modellen zitten voor en nadelen. Deze
willen we met elkaar op een rijtje zetten.
We willen in deze brief het Hoorns model toelichten.
Het 'Hoorns model' gaat uit van een gelijk aantal schooluren voor elk leerjaar. Dus de
kleuters hebben niet zoveel uren les per week als de leerlingen van groep 8.
Vanuit de Wet Primair Onderwijs moet er in 8 schooljaren in totaal 7520 les worden
gegeven. In het 'Hoorns model' kiest de school voor een 940-uurs rooster voor alle
groepen, in totaal 7520 lesuren in 8 schooljaren.
De lesweek telt voor alle kinderen 24,5 uur. Op deze manier kan naast de
woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag manier structureel vrij geroosterd worden
van de lessen voor de kinderen.
De middagpauze kan driekwartier tot een uur duren. De kinderen hebben de
mogelijkheid om thuis te eten.
Schematisch zou het er zo uit zien. VSO staat voor Voorschoolse opvang en BSO voor
buitenschoolse opvang. Daar is natuurlijk niet in elk gezin spraken van.

‘Onderzoek’ bij een school in Goedereede:
De les dag start ‘s morgens om 08.30u en duurt tot 12.00u
De leerlingen van de Eben Haezer in Goedereede hebben 45 minuten lunchpauze. De
kinderen mogen tussen de middag thuis eten, maar er blijven veel op school eten.
De kinderen eten in het lokaal waar ze les hebben. De leerkracht begint de maaltijd
met gebed. Als de overblijfmoeder er is neemt zij het over en eindigt de maaltijd met
de kinderen. De leerkracht heet dan ook in dezelfde tijd als de kinderen lunchpauze
hebben. Daarna start de middag om 12.45u en duurt tot 15.00u. Alle kinderen zijn
de woensdag en de vrijdagmiddag vrij.

