Bewaarbrief
Continurooster

Andere schooltijden?
Zoals u in de nieuwsbrief vernomen heeft, is de commissie schooltijden bezig met de
oriëntatie op schooltijden. In de vorige bewaarbrief heeft u informatie gekregen over
het Hoorns model, het 5-gelijke-dagen model en het bioritme model.
We willen in deze brief het continurooster toelichten.
Het continurooster gaat uit van continuïteit. De kinderen blijven gedurende de lesdag
in de zelfde omgeving.
Het continu rooster moet niet verward worden met het 5-gelijke-dagen model.
Het continurooster kort de middagpauze van de kinderen en de leerkrachten in tot
30 minuten of 45 minuten. De kinderen eten dan (meestal) op school. De vrije
woensdagmiddag blijft zo behouden.
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 andere scholen:
‘Onderzoek’ bij school in de Randstad :
De lesdag start ‘s morgens om 08.45u en duurt tot 15.15u. De leerlingen hebben 45
minuten lunchpauze. 25 minuten eten en 20 minuten pauze. De kinderen gaan per
dag een kwartier langer naar school om uren te sparen. De kinderen eten in het
lokaal waar ze les hebben. Een overblijfmoeder eet met de kinderen in de klas.
Hiervoor wordt van te voren een rooster gemaakt, waarbij de ouders
ingedeeld worden. Daarna gaan de kinderen naar buiten. De overblijfmoeder loopt
pleinwacht. De leerkracht heeft pauze. De kinderen zijn woensdagmiddag vrij.
Onderzoek bij een school in de Bollenstreek.
De lessen starten om half negen. De lessen duren tot half drie. Op woensdag is de
school om half één uit. De leerlingen hebben een lunchpauze van 45 minuten. Alle
kinderen eten op school. Er is met overblijfmoeders gewerkt, maar dat leverde te
veel problemen op. Nu wordt tussenschoolse opvang ingehuurd. Zij eten met de
kinderen in hun eigen lokaal. Daarna kunnen ze buiten spelen of in de school. De
leerkracht heeft een half uur pauze. De TSO houdt toezicht.

