
SCHOOLTIJDEN UITLEG VAN TWEE MODELLEN: 

HUIDIG MODEL

VIJF-GELIJKE DAGENMODEL



HUIDIG MODEL

07.30-08.35u VSO (voorschoolse opvang)

08.45-12.00u ONDERWIJS

12.00-13.05u TSO (tussenschoolse opvang) / Lunchpauze

13.15-15.30u ONDERWIJS

15.30-18.30u NSO (naschoolse opvang)

--------------------------------------------------------------------------------

Woensdag  Groep 1/2 VRIJ

Groep 3 t/m 8 : 08.45-12.30u

Urenberekening 

is inclusief

7 studiedagen

€ per dag HUIDIG MODEL

VSO € 8,17

TSO € 3,85 (betreft ALLEEN de 

leerlingen die overblijven)

NSO € 8,17 tarief KOBER p/u 

uitgaande van 40wkn (bruto 

bedragen)

Groep 1/2 : 22,00u 

Groep 3-8 : 25,75u 

per week onderwijs



 Blijft zoals het is!

 Break in de middag (leerlingen / leerkrachten)

 Lange middagpauzes zijn welkome onderbrekingen voor sommige leerlingen

 Samen thuis lunchen

 Keuze géén kosten overblijven

 Break in de week

 Leerlingen zijn later uit

 Voorbereidingstijd middaglunchtijd voor de leerkracht

NADELEN

HUIDIG MODEL

VOORDELEN

 Overblijven is lang

 Overblijven onrustig door wisseling naar andere ruimtes

 Versnipperde tijd voor leerkrachten inzake voorbereiding en onderwijsontwikkeling. Na werkdag 

(15.45u) nog overleg-/vergadermomenten

 Voor voorbereiding thema’s (doelgericht ontwikkelen) is nagenoeg geen ruimte

 Verschil lunchperiode  verschil tussen leerlingen m.b.t. waar lunch is (thuis/overblijf) / geen 

uniformiteit

 Brengen en halen is in dit model 4x per dag (met bijbehorende verkeerssituatie)

 Onrustig in de klas bij 2e start van de dag, dit heeft impact op de leercurve



5-GELIJKE DAGENMODEL

07.30-08.20u VSO (voorschoolse opvang)

08.30-11.40u ONDERWIJS

11.40-12.20u bijvoorbeeld: Lunchpauze én buiten spelen
(dit wordt in een later stadium pas definitief vastgesteld)

12.20-14.10u ONDERWIJS

14.10-18.30u NSO (naschoolse opvang)

TOEVOEGING 

NA SCHOOLTIJD IS ER DUS DIRECT NASCHOOLSE OPVANG.

Groep 1-8 : 25,00u 

per week onderwijs

€ per dag HUIDIG MODEL

VSO € 8,17

TSO € 0,20 (betreft ALLE leerlingen, 

opgenomen in ouderbijdrage!)

NSO € 8,17 tarief KOBER p/u 

uitgaande van 40wkn (bruto 

bedragen)

Urenberekening 

is inclusief

5 studiedagen

EXTRA 

KOBER GAAT INTERN BESPREKEN OF ER TWEE BLOKKEN IN TIJD NSO KUNNEN KOMEN.

BIJVOORBEELD : BLOK 14.10-16.10U EN BLOK 14.10-18.30U



 Meer regelmaat in de dag (structuur in de week)

 Rust en regelmaat voor de leerlingen (blijven in de school in leer-/speelritme)

 Uniformiteit (lunchen met de leerkracht)

 Meer overzicht en tijd voor individuele aandacht tijdens de lunch, doordat er in kleinere/eigen groep 

wordt gegeten

 Geen/minder conflictsituaties bij het overblijven

 Het op school blijven heeft een positief effect op het groepsgevoel en biedt leerlingen en team meer rust

 Leerkracht/Team kan tijd efficiënter indelen (ook onderwijsimpuls). Verlaagt werkbelasting en versterkt 

het niveau van het onderwijsaanbod

 Past beter bij onderwijsaanpak van het doelgericht ontwikkelen (thematische lijn), doordat leerlingen in 

het leer-/speelritme blijven

 Zorgt voor minder/geen verkeersdrukte in de middag

 Brengt meer rust in werkdag door slechts één inloopmoment en dus wordt ook de effectieve leertijd 

vergroot

 Langere tijd met je kind na school

 Kans op aantrekkelijker maken NSO door langere tijd en samenwerking omgeving

 Naschoolse activiteiten meer gespreid over de week (iedere dag ruimte voor afspreken, rustmoment, 

sport en hobby’s)

 Verandering

 Geen break in de week

 Groep 1/2 gaan elke dag naar school

 Onderwijstijd wordt in een compactere tijd aangeboden (uit onderzoek blijkt dat er geen nadelige 

effecten zijn op de leerprestaties)

 Keuze om thuis te lunchen vervalt

 NSO tijd is lang

 Kosten NSO kunnen hoger worden

 Break in de middag (leerlingen / leerkrachten)

 Geen lange middagpauzes (welkome onderbrekingen voor sommige leerlingen vervalt)

 Afstemming werk kan lastig zijn voor ouders. Niet elke werksituatie leent zich voor een aanpassing van 

de werktijden

 Geen voorbereidingstijd middaglunchtijd voor de leerkracht

 Leerkrachten hebben leerlingen de hele dag op school

 Huidige routine van leerkrachten gaat om

 Afstemming clubs/verenigingen

5-GELIJKE DAGENMODEL

NADELENVOORDELEN



EXTRA VANUIT KOBER……

➢ Service overgangsregeling; ouders die géén gebruik maken van NSO, echter wel een probleem 

hebben door de invoering andere schooltijden.

• Maximaal één schooljaar;

• Opvang nieuwe eindtijd vs oude eindtijd;

• Heel uur doorberekend tegen het flexibel uurtarief € 9,21 (verschil langer dan uur, dan wordt dagdeel doorberekend) 

➢ Opvang middagen aantrekkelijker i.v.m. tijdsduur.  Meer mogelijkheden in het aanbod. Ook in 

samenwerking met verenigingen en sportclubs.


