Almere 15 maart 2017
Onderwerp: Schooltijden: 5 gelijke dagen vanaf het schooljaar 2017-2018
Beste ouders,
In maart 2013 hebben wij op verzoek van de ouders onderzoek gedaan naar andere
schooltijden.
De uitslag van het onderzoek was dat 86% van de ouders een voorkeur hadden voor het 5
gelijke dagen model. De deelname aan de enquête was erg hoog.
Gezien het verschil in les gebonden uren in voorgaande jaren in de onder- en bovenbouw,
moesten wij via de route van geleidelijkheid via een continurooster naar een 5 gelijke dagen
model toe werken.
We hebben de ouders over deze overgangsfase destijds geïnformeerd.
De inspectie van onderwijs vereist namelijk dat ieder kind aan het eind van de basisschool
7520 uren les heeft gehad.
En nu is het zover! Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaan wij over tot het 5 gelijke
dagen model.
Voordeel voor de kinderen
 De structuur van 5 gelijke dagen biedt de meeste rust en regelmaat voor kinderen.
Alle dagen zijn voor alle kinderen gelijk
 Door iedere dag om 14.00 met de lessen te stoppen is de lesdag minder lang. Dit
komt de concentratie van de kinderen ten goede
 Er is iedere dag meer tijd om te spelen, sporten, een kinderfeestje of voor andere
activiteiten
Voordelen voor de ouders
 Ouders hebben na schooltijd langer contact met hun kinderen
 Voor ouders is geen verschil meer in tijden voor halen en brengen van de kinderen in
de onder- en de bovenbouw
 De aaneensloten schooldag die 5 dagen in de week gelijk is, maakt het voor ouders
makkelijker een goede balans te vinden tussen werk en privé
 De activiteiten op woensdagmiddag kunnen worden verspreid over de hele week
Voordelen voor de leerkrachten
 Er is meer tijd na lestijd voor gezamenlijk overleg en scholing
 Er is een beter evenwicht op de dag en in de week tussen de lesgevende en nietlesgevende taak van de leerkracht
 Er is meer tijd om met ouders een gesprek in te plannen

De schooltijden vanaf schooljaar 2017-2018
Maandag
Dinsdag
Woensdag
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00

Donderdag
8.30-14.00

Vrijdag
8.30-14.00

N.B. Aan de lunch op school en het buitenspelen daarna, verandert niets.
Buiten Schoolse Opvang (BSO)
 De uren van de buitenschoolse opvang worden uiteraard op de nieuwe schooltijden
aangepast. De BSO start dan iedere dag om 14.00
Activiteitenaanbod
 Bijkomend voordeel is dat er meer tijd is voor een groter activiteitenaanbod na de
onderwijsuren. Het is niet alleen mogelijk om meer activiteiten achter elkaar aan te
bieden, er kunnen ook grotere projecten binnen worden gehaald
 Verder is er meer tijd voor een activiteitenaanbod buiten het schoolgebouw
4 jarige Kleuters
 Voor kinderen van 4 jaar kan 5 dagen tot 14.00 een te lange schooldag zijn.
Een 4 jarige is nog niet leerplichtig. U kunt er in overleg met de leerkracht altijd voor
kiezen om de schooldag van uw kind in te korten. Bijv. alleen de ochtenden naar
school. Het is ook mogelijk dat u uw kind af en toe een dagje thuis houdt
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