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Nieuwe schooltijden op kbs De Zandberg? 
 

Steeds meer scholen zijn in de afgelopen jaren overgestapt 

op een ander schooltijdenmodel. In veel gevallen aangekaart 

door ouders, die merkten dat de schooltijden niet altijd goed 

aansloten op de veranderde samenleving, waarin vaak beide 

ouders werken. Op De Zandberg zijn we ook met deze vraag 

aan de slag gegaan.  

In dit artikel leggen we uit: 

• Het proces: hoe hebben we de discussie over het 

schooltijdenmodel aangepakt 

• De 3 modellen: uit welke 3 modellen gaat De 

Zandberg kiezen, wat zijn de voor- en nadelen van 

elk model, en welke ervaringen hebben andere 

scholen en ouders  

• Het besluit: wie neemt het besluit, wanneer en hoe 

gaat het proces dan verder 

Het is in uw eigen belang om het artikel goed door te lezen. 

De discussie rondom het schooltijdenmodel heeft gevolgen 

voor uw kind(eren) maar ook voor uzelf. Als de huidige 

schooltijden worden aangepast, zal dit ook in uw eigen gezin 

tot veranderingen gaan leiden. Denkt u hierbij aan uw eigen 

werktijden, overblijf/thuis lunchen en naschoolse opvang.  

 
Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, 
opmerkingen en suggesties, dan nodig ik u 
van harte uit om die met ons te delen.  
Op 19 maart a.s. is er vanaf 18.45 uur een 
inloop op school, waarin u van gedachten kunt 
wisselen met de Werkgroep Schooltijden.  
Op die avond ben ik aanwezig, samen met een 
aantal leerkrachten en ouders. De bijeenkomst 
vindt plaats in de teamkamer.  
 
Bent u die datum verhinderd?  
U kunt uw opmerkingen ook delen in een 
persoonlijk gesprek. Voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met de 
administratie: 076-521 4109. 
 

 

Hans Staps 

Directeur De Zandberg 
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Het proces: Aanpak discussie 

schooltijdenmodel 
 

Enquête 
De Zandberg heeft in maart 2017 een enquête aan alle 

ouders gestuurd, om te inventariseren hoe de ouders van 

alle ruim 750 leerlingen staan tegenover de verschillende 

schooltijdenmodellen.  

De enquête is bekeken door alle ouders met één of meer 

kinderen op De Zandberg (476 personen). In totaal heeft 

65% van de ouders de enquête ingevuld (308 personen).  

In de enquête werd kort uitgelegd welke vier 

schooltijdenmodellen er zijn en de voor- en nadelen van elk 

model.  

 

 

Vier schooltijdenmodellen 

Hieronder staan de vier schooltijdenmodellen, met het 

percentage ouders dat een voorkeur zei te hebben voor dit 

model:  

1. Traditionele model (huidige situatie) (37,3%) 

2. Continurooster (53,6%) 

3. Vijf Gelijke Dagen model (5,5%) 

4. Bioritme model (3,6%) 

Het team van De Zandberg gaf in de enquête aan dat de 

school niet snel zal overstappen op het Bioritme model, 

omdat dit zeer grote aanpassingen vergt van zowel ouders, 

kinderen als school. Het Bioritme model is daarom niet in het 

latere proces meegenomen als optie.  

Werkgroep 

Op basis van de antwoorden was de conclusie dat er niet 

één model een duidelijke voorkeur had onder ouders. 

Daarnaast kwam naar voren dat niet alle ouders volledig op 

de hoogte waren van wat de verschillende modellen 

inhielden. Zij konden daardoor niet goed inschatten wat dit 

voor gevolgen zou hebben en konden niet een 

weloverwogen keuze aangeven in de enquête.  

De Zandberg besloot een werkgroep te starten waarin 

ouders, leerkrachten en directeur zitting hadden. Ouders en 

leerkrachten konden zich hiervoor vrijwillig opgeven.  

Werkgroep Schooltijden 
In het najaar 2017 kwam de Werkgroep Schooltijden een 

aantal keren bij elkaar. De werkgroep bestaat uit 18 

personen: tien ouders, zeven leerkrachten en de directeur 

van De Zandberg.  

Drie modellen 

Tijdens een brainstorm konden de werkgroepleden input 

leveren met betrekking tot de drie schooltijdenmodellen 

waartussen De Zandberg zal gaan kiezen: 

1. Traditionele model (huidige situatie) 

2. Continurooster 

3. Vijf Gelijke Dagen model 

Vervolgens hebben een aantal leerkrachten uit de werkgroep 

interviews gehouden met scholen waar voor het 

Continurooster is gekozen en scholen die werken met het Vijf 

Gelijke Dagen model. Een aantal ouders uit de werkgroep 

hebben interviews gehouden met andere ouders, die een 

kind hebben op een school met het Continurooster en het 

Vijf Gelijke Dagen model.  

Daarnaast is onderzoeksliteratuur naar de verschillende 

schooltijdenmodellen als input gebruikt.  

De resultaten van de werkgroep zijn gepresenteerd op een 

bijeenkomst op 21 februari 2018. Hierbij waren de 

werkgroepleden aanwezig en twee externen, die hun 

ervaringen deelden met de werkgroep.  

Artikel en inloopbijeenkomst 
In dit artikel worden de bevindingen aan u gepresenteerd, 

zodat u een goed beeld krijgt van wat het betekent als de 

school overstapt op het Continurooster of op Vijf Gelijke 

Dagen model.  

Wij willen graag met u in gesprek hierover. Daarom wordt er 

een inloopbijeenkomst georganiseerd waar u uw vragen, 

opmerkingen en suggesties met ons kunt delen. Op de 

inloopbijeenkomst zijn de werkgroepleden aanwezig om met 

u in gesprek te gaan: de directeur, een aantal leerkrachten 

en een aantal ouders.  

 

Inloopbijeenkomst 
 
Datum: 19 maart vanaf 18.45 uur 
Locatie: Teamkamer op De Zandberg  
Wat: gelegenheid om vragen te stellen, 
opmerkingen en suggesties met ons te delen 
 
Verhinderd?  
Bel dan voor een persoonlijke afspraak:  
076-521 4109.  

 

 

Besluitvorming 
Op basis van alle input die we hebben gekregen via de 

enquête, de Werkgroep Schooltijden en de opmerkingen van 

ouders op de inloopbijeenkomst op 19 maart of via de mail 

of telefoon, zal directeur Hans Staps een besluit nemen, na 

instemming van de MR. De verwachting is dat het besluit in 

juni a.s. wordt genomen, of eerder als dat mogelijk is. U 

wordt hierover natuurlijk geïnformeerd.  

Na het besluit houdt de school een informatiebijeenkomst 

voor ouders. Hierin wordt uitgelegd wat de school precies 

heeft besloten en wat dit betekent voor zowel het team, de 

kinderen als de ouders.  
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Wanneer gaat het nieuwe schooltijdenmodel in? 

Als de school het Traditionele model handhaaft, verandert er 

niets. Als de school het Continurooster of het Vijf Gelijke 

Dagen model gaat invoeren, dan zal dit van kracht worden in 

het schooljaar 2019/2020.  

De Zandberg heeft dan nog één schooljaar de tijd heeft om 

voorbereidingen te treffen die nodig zijn om het nieuwe 

model goed te kunnen invoeren. Daarnaast geeft het u als 

ouders ruim de tijd om maatregelen te nemen op het gebied 

van werk en opvang. 

 

De 3 modellen 
 

Urennorm voor het onderwijs 
In de wet is vastgelegd dat kinderen 7.520 uren les krijgen 

op de basisschool over een periode van 8 jaar. Omgerekend 

is dit 940 uur per jaar, verdeeld over 40 lesweken. Dat is 

23,5 uur per week. De school mag deze uren zelf invullen.  

Leerkrachten vinden het belangrijk om zich jaarlijks bij te 

scholen. De school wijst daarom jaarlijks een aantal 

studiedagen aan, waarop de kinderen vrij zijn en de 

leerkrachten tijd hebben voor bijscholing. Wekelijks krijgen 

de kinderen hierom meer les dan de eerder genoemde 23,5 

uur per week. Naast de lesuren zijn de leerkrachten een 

aantal uur per dag kwijt aan de voorbereiding van de lessen, 

administratie, klaslokaal opruimen, teamoverleg, overleg met 

ouders, opdrachten nakijken e.d.  

 

Het Traditionele model 
De Zandberg hanteert nu het Traditionele model. We zetten 

een aantal feiten op een rij. 

1. Schooltijden  
 

Dit zijn de huidige schooltijden: 

Schooltijden Traditioneel model 
 
8.45 – 12.00 les 
12.00 – 13.15  lunchpauze 
13.15 – 15.30 les 
 
woe 
8.45 – 12.30 kleuters vrij,  

groep 3 t/m 8 les 

 

Uren 

Op De Zandberg krijgen de kleuters (groep 1 en 2) 22 uur 

per week les. De groepen 3 t/m 8 krijgen 25,75 uur per 

week les. Kleuters maken minder uren omdat ze op 

woensdagochtend vrij zijn. Ze ‘halen’ het aantal lesuren weer 

in als ze in groep 3 t/m 8 zitten.  

2. Lunchpauze 

 

Cijfers 

In de lunchpauze kunnen ouders kiezen voor de overblijf of 

hun kind(eren) ophalen om thuis te lunchen. Op basis van de 

enquête hebben we een aantal cijfers verzameld (deze 

cijfers hebben betrekking op 523 leerlingen).  

Thuis lunchen 212 

Lunchen bij familie/vrienden   70   

Overblijf Kober 238 

Overblijf andere organiatie    7 

 

Als we kijken naar alle ca 750 leerlingen, dan luncht iets 

meer dan de helft thuis of bij familie en vrienden. Iets 

minder dan de helft gaat naar de overblijf. Op maandag, 

dinsdag en donderdag zijn er bij de overblijf ca 350 

kinderen. Op vrijdag ca 245 kinderen. Op vrijdag werken 

meer ouders thuis of hebben een vrije dag.  

 

Opvallend is dat er (procentueel gezien) veel kleuters naar 

de overblijf gaan. Bij de groepen 1, 2 en 3 gaan meer 

kinderen naar de overblijf dan bij de groepen 4 t/m 8. Eén 

van de redenen is dat oudere kinderen zelfstandiger zijn en 

zelf thuis lunchen. Ouders geven aan dat ze dit ook een 

goede voorbereiding vinden op de middelbare school.  

Kosten  

De overblijf op school wordt georganiseerd door Kober en 

kost € 2,75 per keer (per kind). Leerlingen nemen hun eigen 

eten en drinken mee. De kleuters eten in een apart lokaal. 

De groepen 3 t/m 8 zitten in een grote ruimte. De helft van 

die groep eet om 12.00 uur, de andere helft om 12.30 uur. 

De kinderen hebben een half uur om buiten te spelen.  

Bij Kober is er ook de mogelijkheid om te lunchen bij Villa en 

de Clara. De lunch is dan in een kleine groep, waarbij eten 

en drinken zit inbegrepen. De kosten hiervoor liggen hoger. 

Begeleiding 

Bij de overblijf op school zet Kober pedagogisch 

medewerkers in. Daarnaast wordt gewerkt met vrijwilligers. 

Bij de Zandberg is het, in vergelijking met andere scholen 

waar Kober mee samenwerkt, moeilijk om aan vrijwilligers te 

komen. Het verloop onder vrijwilligers is groot. 

Veelgenoemde redenen hiervoor zijn dat er veel werkende 

ouders zijn en dat vrijwilligers de overblijfgroep te groot 

vinden.  
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Vrijwilligers 

Per dag zijn er 15 vrijwilligers nodig, er zijn nu 9 vrijwilligers 

per dag beschikbaar. In december jl. heeft de school een 

oproep gedaan voor vrijwilligers, hier kwamen twee reacties  

op. Kober ziet zich daardoor genoodzaakt om meer 

pedagogisch medewerkers in te zetten. Dit brengt hogere 

kosten met zich mee. De school heeft al eerder 

aangekondigd dat dit tot een prijsverhoging zal leiden. Deze 

gaat in vanaf het nieuwe schooljaar. Ouders betalen dan € 

3,85 per keer (per kind).  

Kober zet per 45 kinderen drie begeleiders in. Normaliter is 

dat één pedagogisch medewerker met twee vrijwilligers. Bij 

De Zandberg worden, door het tekort aan vrijwilligers, twee 

pedagogisch medewerkers ingezet en één vrijwilliger. De 

pedagogisch medewerkers zijn getraind om op dezelfde 

manier met de kinderen om te gaan als de leerkrachten, in 

lijn met de visie van school.  

3. Naschoolse opvang 
 

Meer dan 100 kinderen maken gebruik van naschoolse 

opvang. Er zijn verschillende organisaties die naschoolse 

opvang aanbieden. Daarnaast worden de meeste kinderen 

opgehaald en thuis opgevangen, bij familie en vrienden, bij 

een gastouder of anderszins.  

4. Rustmomenten 
 

Rustmomenten op een dag en in de week zijn belangrijk 

voor kinderen. In het Traditionele model hebben de kinderen 

’s ochtends een korte speelpauze van 15 minuten waarin ze 

met de klas buitenspelen. Daarnaast hebben ze een 

lunchpauze van vijf kwartier. Zoals eerder beschreven gaat 

ongeveer de helft van de leerlingen naar de overblijf en 

speelt daarna buiten op het schoolplein. De andere helft 

wordt door ouders, familie of vrienden opgehaald om thuis 

of in een huiselijke setting te lunchen.  

Rustmoment? 

De lunchpauze thuis wordt overigens niet door iedereen 

ervaren als een ‘rustmoment’, aangezien het halen en 

brengen door het (vaak hectische) verkeer als onrustig wordt 

ervaren. Doordat niet iedereen vlakbij school woont, is het 

voor sommigen een haastklus om de kinderen op tijd te 

laten eten en weer op school te krijgen.  

Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij, de kleuters zijn 

woensdagochtend ook vrij.  

Break in de week 

Door deze indeling krijgen de kinderen dagelijks 

verschillende rustmomenten waarin ze lekker kunnen spelen 

en bewegen, ook in de buitenlucht. De woensdag(middag) 

geeft een break in de week.  

Beweging 

In het onderwijs op de school is er voor gekozen om 

momenten van concentratie af te wisselen met momenten 

van ‘doen’. Bijvoorbeeld door spelenderwijs begrippen leren 

zoals elkaars lengte meten. Kinderen hoeven niet langdurig 

stil in de bankjes te zitten. Uit wetenschappelijk onderzoek is 

gebleken dat kinderen ‘in beweging’ juist heel goed de 

leerstof kunnen opnemen en het geeft drukkere kinderen de 

ruimte om even fysiek bezig te zijn, iets waar juist zij veel 

behoefte aan hebben.   

 

 

Veelzijdig ontwikkelen 

De Zandberg vindt het belangrijk dat kinderen zich veelzijdig 

ontwikkelen. De school levert hier zelf een bijdrage aan met 

de Zandberg Academie, waar kinderen korte cursussen 

kunnen volgen op allerlei gebieden, zoals techniek, muziek, 

zingen, dans, schilderen. Na schooltijd om half vier en op 

woensdag(middag) hebben de kinderen de tijd voor 

sportclubs, hobby’s, kinderfeestjes en spelen.  

 

Continurooster en Vijf Gelijke Dagen 

model 
 

Als De Zandberg kiest voor het Continurooster of het Vijf 

Gelijke Dagen model dan zullen de schooltijden op een 

aantal punten wijzigen: de lunchpauze en de eindtijd van de 

lessen. Hoe de school de lunchpauze zal gaan regelen, zal 

gelden voor beide modellen. De eindtijd van de lessen zal 

anders zijn bij het Continurooster en bij het Vijf Gelijke 

Dagen model. 
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Begintijd van schooldag 

De school zal er waarschijnlijk ook voor kiezen om de 

begintijd van de schooldag te vervroegen naar 8.30 uur, in 

plaats het huidige tijdstip van 8.45 uur. Dit sluit beter aan op 

de werkende ouders, die vaak om 9.00 uur op het werk 

worden verwacht en hierdoor ruimer de tijd hebben voor 

reistijd naar het werk. Dit geldt zowel bij een keuze voor het 

Continurooster als voor het Vijf Gelijke Dagen model.  

Wat is het verschil tussen Continurooster en Vijf 

Gelijke Dagen model? 

Het grote verschil tussen het Continurooster en het Vijf 

Gelijke Dagen model is dat bij het Vijf Gelijke Dagen model 

alle kinderen dezelfde lestijden hebben (van groep 1 t/m 8) 

en dat alle dagen dezelfde schooltijden hebben. Bij het 

Continurooster wordt er voor gekozen om bijvoorbeeld de 

kleuters van groep 1 en 2 andere lestijden te geven dan de 

rest van de leerlingen. Daarnaast kan de school bijvoorbeeld 

kiezen om de vrije woensdagmiddag te handhaven. De 

Zandberg neemt op een later tijdstip een besluit over de 

daadwerkelijke schooltijden.  

1. Schooltijden Continurooster 
 

Hieronder een voorbeeld van hoe de schooldag er uit kan 

zien bij een Continurooster. Onderstaand voorbeeld wordt 

gehanteerd op de St. Joseph school. In dit schoolrooster zijn 

kleuters de hele woensdag vrij, de rest van de school krijgt 

op woensdag tot 12.30 uur les.   

Voorbeeld van schooltijden Continurooster 
 
8.30 – 11.40 les 
11.40 – 12.20 lunchpauze: kinderen lunchen in 
de klas met leerkracht & speelpauze buiten 
12.25 – 14.55 les 
 
woensdag kleuters vrij 
8.30 – 12.30 groep 3 t/m 8 les 

 

 

Uren 

De kinderen gaan dan per week ongeveer dezelfde 

onderwijstijd naar school (25,75 uur). In dit model wijzigt 

alleen het overblijven.  

2. Schooltijden Vijf Gelijke Dagen model 
 

Als De Zandberg kiest voor het Vijf Gelijke Dagen model, dan 

hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 8 dezelfde lesuren en 

pauzes, kinderen lunchen op school met de leerkracht in de 

klas en de school gaat elke dag, vijf dagen in de week, op 

hetzelfde tijdstip uit.  

Hieronder een voorbeeld van hoe de schooldag er uit kan 

zien.  

Voorbeeld van schooltijden Vijf Gelijke Dagen 
model 
8.30 – 11.40  les 
11.40 – 12.20  lunchpauze: kinderen 
lunchen in de klas met leerkracht & speelpauze buiten 
12.30 – 14.00 of 14.15 les 

 

 

 

Uren 

Bij het Vijf Gelijke Dagen model gaan alle leerlingen elke dag 

5 uur per dag naar school. Dat is wekelijks 25 uur. Voor de 

kleuters zal dit het grootste verschil zijn. In de huidige 

situatie gaan zij 22 uur per week naar school, zij zullen bij dit 

model dus 3 uur per week langer les hebben. Bij groep 3 t/m 

8 gaan de kinderen juist iets minder lang naar school: in de 

huidige situatie 25,75 uur, dan 25 uur.  

Kleuters vermoeid? 

Overigens kunnen ouders die dat willen hun kleuter een dag 

of dagdeel thuis houden, als zij dit nodig achten (dit geldt 

alleen voor 4-jarigen). Dat is in de huidige situatie ook het 

geval.  

 

 
Goed om te weten 
Kleuters die in het schooljaar 2018/2019 naar 
school gaan, krijgen in groep 1 les volgens het 
Traditionele model.  
Als De Zandberg het Vijf Gelijke Dagen model 
invoert, zal dit zijn vanaf schooljaar 2019/2020. 
Deze kleuters zitten dan in groep 2 en zullen niet 
meer op woensdagochtend vrij zijn. In de huidige 
situatie is het zo dat alle leerlingen vanaf groep 3 
op woensdagochtend naar school gaan. Bij het Vijf 
Gelijke Dagen model zal voor alle leerlingen 
veranderen dat ze niet meer vrij zijn op 
woensdagmiddag, maar elke dag eerder uit zijn.  
 
In het Continurooster wijzigt alleen de lunchpauze 
op school en dat de school eerder uit is.   
 

 

3. Lunchpauze 
 

Bij beide modellen wordt de lunchpauze op dezelfde manier 

geregeld: alle leerlingen eten in de klas met de juf of 

meester.  

De kinderen gaan een kwartier met de juf of meester in de 

klas eten. Uit praktijkervaringen op andere scholen blijkt dat 

dit ruim voldoende is. Op veel scholen wordt er gekozen voor 

een rustig eetmoment, waarbij de leerkracht een verhaaltje 

voorleest en de kinderen rustig kunnen eten en drinken.  
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Na de lunch hebben de kinderen ongeveer 20 minuten 

pauze, waarin ze volop kunnen bewegen, kletsen en 

buitenspelen. De Zandberg is een grote school, waardoor 

niet alle leerlingen tegelijkertijd kunnen buitenspelen. Dat is 

nu ook al het geval bij de overblijf op school. De school zal 

vrijwillige pleinwachten en/of pedagogisch medewerkers 

gaan inzetten. Aangezien er in twee shifts buiten wordt 

gespeeld, worden de pleinwachten één uur ingezet. De 

leerkrachten hebben dan pauze. De school vindt het 

belangrijk dat leerkrachten samen met collega’s kunnen eten 

en opladen voor het middagdeel.  

Kosten 

De school denkt dat de kosten voor overblijf lager zullen zijn 

dan in de huidige situatie (alle leerlingen blijven namelijk 

over). De kosten zullen ook afhankelijk zijn van of er 

voldoende vrijwilligers zijn voor de pleinwacht. Daarnaast 

zijn er mogelijke kosten voor de aanschaf van koelkasten, 

voor melk of andere versproducten. De school is 

genoodzaakt deze kosten door te berekenen aan de ouders, 

in de vorm van een bijdrage voor lunchkosten of een 

verhoging van de ouderlijke bijdrage. 

Rustmoment 

In de enquête kwam regelmatig naar voren dat ouders in de 

huidige schoolsituatie hun kind thuis laten lunchen, zodat het 

een rustmoment heeft. Als blijkt dat gezamenlijk lunchen in 

de klas voor het kind te druk is, dan zal de school kijken naar 

een geschikte oplossing op maat.  

4. Naschoolse opvang 
 

De schooltijden wijken af bij het Continurooster en het Vijf 

Gelijke Dagen model, maar feit blijft dat de school eerder uit 

is dan in de huidige situatie. Dit betekent een verandering 

voor alle ouders. Hoe u als ouder daar tegenaan kijkt, zal 

afhangen van uw persoonlijke situatie. De één zal het als 

positief ervaren, voor de ander zal het op bezwaren stuiten. 

De school is zich hiervan terdege bewust. Dat is ook de 

reden dat het proces rondom de schooltijden zorgvuldig 

wordt aangepakt.  

Werktijden van ouders 

Voor ouders die onder schooltijden werken, betekent het dat 

hun werktijden zullen veranderen. Wellicht zullen zij gaan 

omkijken naar mogelijkheden voor kinderopvang voor een 

paar uur. Ook voor kinderen die nu naar de naschoolse 

opvang gaan, zal het één en ander veranderen. De 

naschoolse opvang duurt langer. Of u dit als positief of 

negatief ervaart, zal afhangen van uw persoonlijke situatie, 

de persoonlijkheid van uw kind(eren) en zijn of haar wensen. 

Hieronder worden een aantal mogelijkheden geschetst.  

De rol van De Zandberg in naschoolse opvang 

De Zandberg wil een rol gaan vervullen in de naschoolse 

opvang als wordt gekozen voor het Continurooster of het Vijf 

Gelijke Dagen model. De school zal in overleg treden met de 

opvangorganisaties, maar wil ook de samenwerking zoeken 

met ondernemers uit de wijk, die kansen zien voor het 

aanbieden van sport- of hobbyactiviteiten voor 

schoolkinderen en aanbieders van gastouderopvang of 

andere vormen van kleinschalige opvang. Ouders die 

overwegen om hier een rol in te spelen, worden uitgenodigd 

om in een latere fase met de school in gesprek te gaan.  

Uit de praktijk van andere scholen blijkt dat ouders voor 

verschillende oplossingen kiezen als het gaat om naschoolse 

opvang: 

• Aanpassen van eigen werktijden 

• Opvang zoeken in familiekring 

• Kleinschalige opvang zoeken bij gastouder, au pair, 

oppas 

Daarnaast blijkt dat opvangorganisaties hun aanbod anders 

gaan inrichten als een school overstapt naar een ander 

schooltijdenrooster. Aangezien de kinderen langer verblijven 

in de naschoolse opvang, kunnen er activiteiten worden 

aangeboden die langer duren, zoals sportactiviteiten, 

creatieve of andere activiteiten. Sport- en hobbyclubs en 

creatieve cursussen passen vaak eveneens hun aanbod aan, 

door vroeger in de middag met de lessen te beginnen.  

 

5. Rustmomenten 
 

De schooldag is voor kinderen korter en compacter dan bij 

het Traditionele model, doordat de lunchpauze korter is en 

de school eerder uit is. Kinderen hebben na school langer de 

tijd om zich te ontspannen, te spelen of deel te nemen aan 

sportclubs of hobbyactiviteiten.  

Ook in dit model krijgen de kinderen ’s ochtends een korte 

speelpauze, waarin ze met de klas buitenspelen. De 

lunchpauze duurt een half uur tot drie kwartier: om rustig te 

eten in de klas en voor buitenspelen op het schoolplein. Het 
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halen en brengen van school naar huis en terug, zoals bij het 

Traditionele model, vervalt.  

Bij het Continurooster blijft de woensdag identiek aan het 

huidige Traditionele model.  

Bij het Vijf Gelijke Dagen model zijn alle leerlingen elke dag 

om 14.00 of 14.15 uur uit en hebben zo voldoende tijd om te 

ontspannen, te spelen of naar sport- of hobbyclub te gaan.  

 

6. Voor- en nadelen 
 

Voor- en nadelen zijn er bij elk model. Deze zijn subjectief. 

Wat voor de één een voordeel is, is voor de ander een 

nadeel. In de gesprekken met leerkrachten, ouders en 

schoolhoofden komen vaak dezelfde argumenten naar voren. 

Deze argumenten werden ook opgetekend in de 

onderzoeksliteratuur die de Werkgroep Schooltijden heeft 

geïnventariseerd.  

Veranderingen: vloek of zegen? 

Er is daarom ook geen ‘goede keuze’ van een 

schooltijdenmodel. Elke keuze brengt veranderingen met zich 

mee, die voor alle ouders, leerlingen en leerkrachten weer 

anders uitpakken. Over het algemeen zijn mensen niet zo dol 

op veranderingen. ‘Je weet wat je hebt’ is een belangrijke 

reden. Veranderingen kosten tijd, moeite en misschien ook 

geld. Mensen ervaren vaak weerstand bij veranderingen. 

Toch komen we constant veranderingen tegen in ons leven: 

in ons privéleven, op het werk, fysiek of relationeel zijn daar 

een paar voorbeelden van. De samenleving verandert, het 

onderwijs verandert, de kinderen veranderen, uzelf 

verandert. 

Om u een beeld te geven van wat voor- en nadelen kunnen 

zijn van de verschillende modellen, zijn hier een aantal op 

een rijtje gezet. Daarnaast treft u quotes aan van mensen 

die al ervaring hebben met de overstap naar een ander 

schoolrooster.  

Voordelen voor kinderen 

• ’s Middags langer vrij. Meer tijd voor sport, hobby 

of spelen met andere kinderen, minder ‘haasten’ 

• Samen eten in de klas is gezellig, geen onderscheid 

meer tussen kinderen die naar overblijf gaan of 

thuis lunchen 

• Door kortere lunchpauze op school blijven kinderen 

in de ‘schoolsfeer’ en zijn daardoor 

geconcentreerder 

• ’s Ochtends langere lesperiode, na de lunchpauze 

korte lesperiode 

• Veiliger en rustiger. Slechts twee keer per dag door 

het verkeer van thuis naar school  

• Continurooster: vrije woensdagmiddag blijft 

gehandhaafd. Kinderen zijn hieraan gewend 

• Vijf Gelijke Dagen model: meer structuur, elke dag 

hetzelfde ritme is prettig 

Nadelen voor kinderen 

• Kinderen die veel prikkels ervaren in de klas of op 

het schoolplein, hebben geen plek om zich even 

terug te trekken en te ontspannen.  

• De naschoolse opvang duurt langer dan in huidige 

situatie. Niet alle kinderen ervaren dat als prettig 

• Vermoeiend voor kleuters 

 

 

Ervaringen uit de praktijk 
“Het opstarten na de lunch vond ik altijd heel erg rommelig en 

stressig. Je merkte aan de kinderen dat ze weer in het gareel 

moesten komen. Er was vaak gedoe en geklier. Ik moest ruzietjes 

sussen. Nu we het Vijf Gelijke Dagen model hebben, is het opstarten 

na de lunch veel relaxter. Het heeft echt een positief effect dat de 

kinderen niet uit het schoolritme zijn geweest.”  

Leerkracht op school met Vijf Gelijke Dagen model 

“Mijn kind vond het nooit leuk om naar de overblijf te gaan, omdat hij zag 

dat vriendjes en vriendinnetjes wel thuis gingen eten. Nu hoor ik hem er 

nooit meer over. Iedereen eet in de klas, er is geen verschil meer. Dat 

geeft hem rust, maar mij ook.”  

Ouder van school met Vijf Gelijke Dagen model 

“Kinderen vinden het leuk om thuis te lunchen, maar zelf vond 

ik het eigenlijk wel een stressvol gebeuren. Door het drukke 

verkeer, snel thuis een boterham. Zijn ze net lekker aan het 

spelen, moet je ze weer opjagen om naar school te gaan. Het 

was vaak racen. Voor mezelf vind ik dit echt veel relaxter.”  

Ouder van school met Continurooster  

“We wonen nu een paar jaar in Toronto. Na dit avontuur komen we terug 

naar Breda en zullen onze kinderen naar De Zandberg op school gaan. In 

Toronto hebben alle scholen dit model, een stad met 2,8 miljoen 

inwoners. Vantevoren dacht ik dat dit schoolmodel voor kinderen 

vermoeiend zou zijn, zeker voor kleuters. Maar mijn jongste houdt het 

goed vol. Je kan je kind een keertje thuis houden als hij moe is, maar in de 

praktijk is dat nooit gebeurd. Soms is hij op vrijdag heel moe. Dan gaat ie 

lekker vroeg naar bed. ”  

Ouder van school met Vijf Gelijke Dagen model 

“Kinderen met bijvoorbeeld adhd, die moeite hebben met veel 

prikkels, kregen met het Continurooster eigenlijk te weinig rust 

in de lunchpauze. Als school hebben we daarom gezocht naar 

oplossingen. We hebben een stilteruimte waar ze rustig kunnen 

zitten. Sommige kinderen gaan de conciërge helpen en komen 

zo even tot rust.”  

Leerkracht op school met Continurooster  
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Voordelen voor ouders 

• Voor werkende ouders: prettiger gevoel bij lunchen 

in de klas, omdat de kinderen niet graag naar de 

overblijf gaan 

• Werkende ouders die onder schooltijden werken 

kunnen doorwerken zonder onderbreking van de 

lange lunchpauze van hun kind 

• Het halen en brengen in de lunchpauze is gezellig, 

maar vaak ook hectisch en haasten. Lunchen in de 

klas brengt meer rust voor ouders 

• Veiliger en rustiger. Slechts twee keer per dag door 

het verkeer van thuis naar school 

• Langer tijd met je kind(eren) doorbrengen na 

school 

• Ouders niet werken of parttime werken hebben zelf 

meer vrije tijd, doordat ze niet meer tussen de 

middag hun kind(eren) hoeven te halen en brengen 

• Continurooster: vrije woensdagmiddag blijft 

gehandhaafd. Ouders en kinderen zijn hieraan 

gewend 

• Vijf Gelijke Dagen model: meer structuur, elke dag 

hetzelfde ritme is prettig 

Nadelen voor ouders 

• Ouders die er bewust voor kiezen om hun 

kind(eren) thuis te laten lunchen, kunnen nu niet 

meer kiezen 

• Kosten voor de lunchpauze kunnen hoger uitvallen 

voor ouders die hun kind thuis of bij familie of 

vrienden laten lunchen. In een eerste berekening 

denkt de school aan zo’n 80 à 100 euro per jaar 

(per kind) 

• Werkende ouders moeten hun werktijden 

aanpassen. Niet elke werksituatie leent zich voor 

een kortere werkdag of een aanpassing van de 

werktijden 

• Ouders die onder schooltijden werken, kunnen 

minder uren werken of moeten naschoolse opvang 

inschakelen. Dit leidt tot een lager inkomen of 

hogere kosten, als de opvang niet geregeld kan 

worden in familie- of vriendenkring 

Ervaringen uit de praktijk 
“Onze school zag dat ouders ieder op hun eigen manier de veranderingen 

opving. Er zijn geen ouders geweest die vanwege de veranderde 

schooltijden hun kind van onze school af haalden. Vaak vonden ouders de 

naschoolse opvang te lang, van 14.00 tot 18.00 uur. Dan zochten ze naar 

andere oplossingen. Opa en oma, oppas aan huis, gastouders, soms een au 

pair. Na een jaar hebben we een enquête gehouden en bleek 95% van de 

ouders tevreden te zijn met het nieuwe model.”  

Leerkracht op school met Vijf Gelijke Dagen model 

“Mijn dochters gingen eerst twee keer per week naar de BSO. 

Na de overgang naar het Vijf Gelijke Dagen model hebben we 

gekozen voor één keer per week BSO. Mijn man heeft een 

andere baan gezocht, zodat hij één dag per week de kinderen 

om 14.00 uur uit school kan halen. Hij vindt dat leuk en de 

meisjes ook. Hij werkt nu 36 uur per week in plaats van 40.”  

Ouder van school met Vijf Gelijke Dagen model 

“Na de wijziging van schooltijden kwam de school ouders tegemoet door 

opvang aan te bieden van 14.00 tot 15.00 uur. Kinderen werden met een 

busje opgehaald en naar de opvang gebracht. Dat bleek niet goed te 

werken. Er zaten 50 kinderen in een grote zaal, dat was voor niemand leuk. 

Nu is er kleinschalige opvang bij de school. Geen busjes meer. Je betaalt per 

uur. Er is flexibele opvang tussen 14.00 en 18.00 uur. Voor twee kinderen 

neem ik nu vier uur per week af. Daar betaal ik € 100 voor. Er zitten 70 

kinderen op, maar die zijn nooit allemaal op hetzelfde moment daar. In een 

groep zitten tien kinderen, dat is prima. Ja, ik maak extra kosten, maar ik 

kan ook makkelijker doorwerken.”  

Ouder van school met Vijf Gelijke Dagen model 

“Het is belangrijk om als school mee te denken met de ouders. 

We kregen wel kritische opmerkingen en vaak ook heel 

praktische vragen. Daar gingen we mee aan de slag. Zo hebben 

we koelkasten aangeschaft op verzoek van ouders, zodat 

kinderen daar hun melk of boterham met vleeswaren in kunnen 

bewaren. Inmiddels zijn alle scholen in Heerenveen overgestapt 

op dit model. Ook in Tilburg, waar wij zijn geweest om te 

sparren met andere scholen, gebruiken veel scholen dit model.”  

Leerkracht op school met Vijf Gelijke Dagen model 

 

 

Voordelen voor leerkrachten 

• Meer rust en regelmaat in de dag, doordat de 

kinderen minder lang ‘uit de schoolsfeer’ zijn door 

de kortere lunchpauze én het samen lunchen in de 

klas 

• Het verlaagt de werkdruk voor leerkrachten. Zoals 

bekend is deze erg hoog. Als de kinderen korter op 

school zijn, geeft het leerkrachten na schooltijd 

meer tijd om in alle rust hun andere taken op te 

pakken: teamoverleg, administratie, lessen 

voorbereiden, proefwerken nakijken, enz.  
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• Leerkrachten kunnen op tijd naar huis gaan, maken 

in de huidige situatie vaak lange werkdagen. Meer 

tijd voor dagelijkse ontspanning 

• Leerkrachten werken nu vaak ’s avonds of in het 

weekend, met dit model is dat niet of nauwelijks 

meer nodig, omdat er genoeg tijd is om de taken af 

te maken op een gewone werkdag. Het werkt 

efficiënter 

• Meer ontspanning en minder werkdruk geeft meer 

energie. Leerkrachten voelen zich fitter, 

gezondheidsklachten zullen afnemen. Een 

leerkracht die zich fitter voelt, kan beter lesgeven 

en meer aandacht geven aan de leerlingen  

• Vijf Gelijke Dagen model: elke dag is hetzelfde, 

daardoor is het makkelijker om een dag te ruilen 

met een collega als je parttime werkt 

• Vijf Gelijke Dagen model: dit model geeft 

leerkrachten de meeste tijdwinst, omdat de school 

dan 14.00 of 14.15 uur uit is in plaats van 15.30 

uur. Zij hebben elke dag aanzienlijk meer tijd voor 

hun overige taken 

Nadelen voor leerkrachten: 

• Leerkrachten moeten hun huidige routine 

omgooien. De lange lunchpauze wordt nu vaak 

gebruikt om de lessen in de middag voor te 

bereiden 

• Continurooster: school is eerder uit, maar op 

sommige scholen vonden de leraren dat de tijdwinst 

niet heel groot was, bijvoorbeeld als de school om 

15.00 uur uit ging in plaats van 15.30 uur  

 

 

Ervaringen uit de praktijk 
“Wij hebben het Continurooster ingevoerd op school. Dat bevalt veel beter 

dan het Traditionele lesrooster. Maar eigenlijk hebben we ook wel spijt dat 

we niet voor het Vijf Gelijke Dag model hebben gekozen, want dat geeft de 

leraren veel meer rust en ruimte. Bovendien is de school dan eerder uit. 

Maar ouders hingen bij ons erg aan de vrije woensdagmiddag.”  

Leerkracht op school met Continurooster  

  

“Onze school heeft er voor gekozen dat leraren met kinderen in de klas 

eten. Daarna hebben we een kwartiertje pauze. Na school, om 14.00 uur 

hebben we weer een kwartiertje pauze. Ik vind dat prima, maar oudere 

leraren vinden die pauze te kort tussen de middag.”  

Leerkracht op school met Vijf Gelijke Dagen model 

“Dit model levert mij als leraar de meeste tijdwinst op. Je ervaart 

minder werkdruk omdat je langere tijd op school bent zonder de 

leerlingen. Daardoor kan je in je eigen tempo je overige 

werkzaamheden afmaken. Qua uren op een dag maakt het 

trouwens niet uit. Ik ben om 7.45 uur op school en ga om 17.30 

naar huis. Thuis hoef ik niks meer te doen. Voorheen was ik ook 

om 17.30 uur klaar maar was vaak ’s avonds nog bezig of in het 

weekend. Sommige collega’s gaan om 16.30 uur naar huis en 

bereiden thuis nog wat voor. Daar kan je voor kiezen, dat is fijn.”  

Leerkracht op school met Vijf Gelijke Dagen model 

“Ik moest er wel aan wennen. Mijn routine moest ik helemaal omgooien. 

Normaliter was ik in de lange lunchpauze bezig om de les voor de middag 

voor te bereiden. Nu pak ik het anders aan. Sommige leraren uit de 

bovenbouw schakelen de kinderen in om de klas op te ruimen.”  

Leerkracht op school met Continurooster  

 

Ter afsluiting 
De school heeft er voor gekozen om u als ouder met dit 

artikel zorgvuldig te informeren over het proces. We zijn ons 

er als school van bewust dat het veel informatie is. We 

vinden het echter belangrijk dat u volledig op de hoogte bent 

én dat u betrokken wordt in het proces. De kwestie heeft 

immers invloed op uw kinderen, op u zelf én op ons als 

school.  

We danken de leden van de Werkgroep Schooltijden voor 

hun inzet en inbreng. We nodigen u graag uit voor de 

inloopavond op 19 maart a.s. om uw ideeën en vragen met 

ons te delen. 
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