Bewaarbrief

Andere schooltijden?

5-gelijke-dagen
mod

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.
We willen in deze brief het 5-gelijke-dagen model toelichten.
Het ‘5-gelijke-dagen model' gaat uit van een gelijk aantal schooluren per dag.
Alle dagen hebben dezelfde begin en eind tijd. De ‘vrije’ woensdagmiddag bestaat
dan niet meer.
In het vijf-gelijke dagenmodel betekent dat de kinderen 25 uren per week (5 dagen
á 5 uur) naar school gaan.
Vanuit de Wet Primair Onderwijs moet er in 8 schooljaren in totaal 7520 les worden
gegeven. In het ‘5-gelijke-dagen 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 25 uur. Omdat de kinderen dan per jaar eigenlijk
te veel uren naar school gaan, kiezen sommige scholen ervoor om in de onderbouw
toch een aantal uren of een dag per week, minder naar school te laten komen. Zodat
de leerling gedurende 8 jaar 7520 uur naar school gaat.
De middagpauze kan een half uur tot driekwartier duren. De kinderen hebben geen
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 Leerdam:
De lesdag start ‘s morgens om 08.30u en duurt tot 14.00u
De leerlingen van De Regenboogschool hebben 30 minuten lunchpauze.
De kinderen eten in het lokaal waar ze les hebben. De leerkracht eet met de
kinderen in de klas. Daarna gaan de kinderen naar buiten. De leerkracht is dan 15
minuten vrij geroosterd. Ouders en directie lopen dan op het plein.
De Bethel school in Waddinxveen start de lesdag om 08.30u en duurt tot 14.15u. De
kinderen van groep 1-4 hebben op woensdag andere tijden. Zij gaan van woensdag

08.30u-11.45u naar school. Groep 1 en 2 hebben daarnaast nog een enkele
woensdag vrij.
De lunchpauze duurt 45 minuten. De kinderen hebben de mogelijkheid om thuis te
eten. De leerkracht eet met de kinderen in de klas. Daarna is er nog 30 minuten
pauze op het plein. De ouders hebben, samen met 1 teamlid, per toerbeurt
pleinwacht (6-8x per jaar). Voor de TSO moeten ouders wel betalen.

