Nieuwe schooltijden m.i.v. schooljaar 2012-2013

Aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen

In een nieuwe wet, die de schooltijden op basisscholen regelt, wordt aan basisscholen de
mogelijkheid geboden om de schooltijden anders in te richten dan tot nu toe altijd verplicht
was. De nieuwe 'schooltijdenwet' maakt het basisscholen mogelijk veel meer rekening te
houden met specifiek beleid of specifieke situaties. Steeds meer basisscholen stappen
daarom ook over op andere schooltijden. Vertrekpunt daarbij is het gelijk afstemmen van de
schooltijden over alle groepen.
De meest voorkomende schooltijdwijzigingen die doorgevoerd worden:
- schooltijden op basis van een vijf gelijke dagen-rooster
Alle groepen starten gelijk en eindigen vervroegd op hetzelfde tijdstip (bv.14 uur). Op alle
dagen zal er dan dus sprake zijn van een Tussen-Middag-Opvang (overblijfmoment).
- schooltijden op basis van een continuerooster
De Tussen-Middag-Opvang wordt geïntegreerd in de schooldag. Alle leerlingen eten binnen
dit schooltijdenmodel dus op school en zijn 's middags dan veel vroeger vrij.
- Schooltijden inrichten volgens het Biologisch Ritme van kinderen
De leerlingen gaan 's morgens en later op de middag naar school. Tussendoor is er dan een
langere tijd geen lestijd. In deze tijd kan tegen betaling (al dan niet gesubsidieerd) een
activiteitenprogramma worden aangeboden.
- Hoorns Model
Alle groepen gaan binnen dit model per dag op dezelfde uren naar school. Voor alle
leerlingen gelden dus gelijke begin- en eindtijden.
In overleg met de MR is besloten om m.i.v. het komende schooljaar de schooltijden in te
richten op basis van het Hoorns Model. Dit model is voor alle geledingen het minst ingrijpend
en organisatorisch ook het meest eenvoudig in te passen.
We veranderen de schooltijden natuurlijk niet zomaar. We hebben hiervoor een aantal
zwaarwegende argumenten:
- de afstemming van de schooltijden zorgt er voor dat er meer lestijd beschikbaar komt voor
de groepen 1 t/m 4. Onderzoek toont aan dat voor betere onderwijsresultaten met name
moet worden ingestoken op de voorwaardelijke en aanvankelijke lesinhouden.
Landelijk beleid toont dit ook aan door de vele initiatieven die met name gericht zijn op
voor- en vroegschoolse lesprogramma's.
- het is voor de organisatie meer eenduidig. De leerkrachten in alle groepen zijn op alle
schooldagen op dezelfde uren beschikbaar voor overleg en afstemming
- er hoeven veel minder vaak 'losse' stukjes lestijd voor de bovenbouw te worden ingezet
(bv minder woensdagen inzet van leerkrachten om en om / in een groep minder vaak op een
vrijdagmiddag een andere leerkracht etc.)

- de vrijdagmiddag kan door leerkrachten als planningstijd voor de volgende lesweek
worden gebruikt
Naast het bovenstaande, onderwijskundige vertrekpunt kent de afstemming van schooltijden
volgens het Hoorns Model nog een aantal bijkomende voordelen:
- de organisatie van de TussenMiddagOpvang kan worden teruggebracht van vier naar drie
momenten
- de mobiliteit van leerkrachten wordt vergroot door het opheffen van onder- en
bovenbouwlestijden
- na twee overgangsjaren kunnen er wekelijks structureel twee extra lesdagen worden ingezet

Hoe gaan de nieuwe schooltijden er de komende schooljaren uitzien?
Voor alle groepen 1 t/m 8 zullen op elke dag gelijke begin- en eindtijden gelden.
Om zorg te dragen voor ruim voldoende lestijd over acht basisschooljaren zal er de komende
twee overgangsschooljaren op 3 dagen een kwartier extra lestijd worden ingeroosterd. De
leerlingen krijgen in deze twee jaar dus meer onderwijstijd aangeboden.
De lestijden zien er na de zomervakantie daarom als volgt uit:
schooljaren 2012 t/m 2014
maandag 8.30-12.15 u.
13.15-15.15 u.
dinsdag
8.30-12.15 u.
13.15-15.15 u.
woensdag 8.30-12.30 u.
---donderdag 8.30-12.15 u.
13.15-15.15 u.
vrijdag
8.30-12.30 u.
----

schooljaren vanaf 2014-2015
8.30-12.00 u.
13.15-15.15 u.
8.30-12.00 u.
13.15-15.15 u.
8.30-12.30 u.
---8.30-12.00 u.
13.15-15.15 u.
8.30-12.30 u.
----

- Het is dus met name de vrijdagmiddag die een opvallende wijziging ondergaat.
- De schooltijden gelden voor alle groepen. Dus ook voor groep 1.
- De komende twee schooljaren eindigen de ochtendlessen (ter compensatie) op maandag,
dinsdag en donderdag om 12.15 uur (ipv 12.00 uur).
Met een vriendelijke groet,
Jos Groenewold

