
ANDERE SCHOOLTIJDEN 

Nieuwsbrief ouders

e huidige schooltijden zijn vooral gebaseerd
op een leefritme van de mensen die leefden in
een tijd dat de lunch veelal thuis werd gebruikt,
vaak in de vorm van een warme maaltijd.  De
maatschappij verandert voortdurend. Veel
ouders werken beiden geheel of gedeeltelijk
buitenshuis en kinderen maken gebruik van
tussenschoolse en buitenschoolse opvang.
Het bestuur van de Stichting voor Katholiek
Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) wil
mee in deze ontwikkelingen en heeft in 2014
dan ook in een voorgenomen besluit aangege-
ven dat al haar basisscholen overgaan op ande-
re schooltijden. 
Binnen dit voorgenomen besluit gaan alle scho-
len werken volgens het zogenaamde vijf gelijke
dagenmodel; elke dag van de week telt even-
veel lesuren. De vrije woensdagmiddag ver-
dwijnt daarmee, evenals de vrije vrijdagmiddag
die op veel scholen geldt voor de kinderen van
de onderbouwgroepen (1 t/m 4).

De bedoeling is dat de geplande overstap zal
liggen tussen 01-08-2015 en 01-08-2017.

Andere schooltijden zijn bij veel scholen popu-
lair, ruim 80% van de scholen werkt met andere
schooltijden of denkt erover dat te gaan doen.
Zo werken scholen van Meerkring en PCBO
Amersfoort al met ander schooltijden, of gaan
dat binnen afzienbare tijd doen. Een voordeel is,
dat de kinderen van groep 1-8 elke dag op
dezelfde tijd starten en eindigen. De buiten-
schoolse opvangorganisaties SKA en PARTOU
(voorheen SKON) staan positief tegenover een
rooster van vijf gelijke schooldagen.  
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Wat zegt de wet op de schooltijden?

In de wet zijn veel regels die te maken hebben met schooltijden. In het kader van andere 
schooltijden zijn de volgende regels aan de orde.
• Scholen zijn vrij hun schooltijden vast te stellen
• Leerlingen krijgen minimaal 7520 lesuren in 8 schooljaren. De verdeling van de lessen over de

groepen bepaalt de school zelf. In de praktijk komt het erop neer dat alle groepen gemiddeld
minimaal 940 lesuren per jaar moeten volgen.

• Scholen mogen in de groepen 3 t/m 8 maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek
geven, bovenop de weken die al onderbroken worden door een algemene feestdag.

Wat zegt KPOA hierover? 

• Alle scholen gaan werken met vijf gelijke
schooldagen. De school bepaalt de begin- en
eindtijden van de lesdag en de tijd en duur van
de lunchtijd.

• Alle scholen beëindigen uiterlijk om 14.30 uur
hun lessen.

• Het  minimale aantal lesuren van 7520 over 8
jaar wordt verdeeld over 940 lesuren per jaar.
Per week worden 25 lesuren gegeven; dat zijn
dus 5 dagen met 5 lesuren. 

• Scholen mogen meer uren maken. Deze moe-
ten dan wel over alle schooljaren hetzelfde zijn
en het bestuur en de MR van de school moeten
ermee instemmen.

Lunchpauze

Scholen mogen in overleg met de ouders (MR) de
tijd en duur van de lunchpauze te bepalen. De kin-
deren kunnen thuis lunchen  of op school overblij-
ven.
Scholen kunnen kiezen voor het vijf gelijke dagen-
model met een continurooster (met een korte
middagpauze). In dat geval lunchen alle kinderen
op school. Als de school kiest voor een continu-
rooster en alle kinderen dus verplicht overblijven,
moet nog wel geregeld worden wie tijdens de
lunch bij de kinderen is. Het is mogelijk dat de
school ervoor kiest dat de eigen leerkrachten dat
doen. Het is ook denkbaar dat hiervoor een pro-
fessionele organisatie wordt ingehuurd. Een derde
mogelijkheid is, dat de school een beroep doet op
vrijwilligers (bijvoorbeeld ouders).



Voorbereiding
Een rooster met vijf gelijke dagen kan niet van de
ene op de andere dag ingevoerd worden. Op de
meeste scholen hebben de kinderen in de eerste
leerjaren een rooster gehad met 880 lesuren. Dat
betekent dat zij nog een aantal jaren 1000 lesuren
moeten ontvangen, om tot het minimaal vereiste
totaal van 7520 lesuren in 8 jaar te komen. Dat
betekent in de praktijk dat de kinderen in de boven-
bouw van de school (groepen 5 t/m 8) nog enige
tijd een ander lesrooster zullen hebben dan in de
onderbouw (groepen 1 t/m 4). De school bepaalt in
overleg met de ouders hoe zij dit gaan oplossen. 

Voorbeelden van andere tijden
Op de website van KPOA zijn voorbeelden van
mogelijke schooltijden te vinden. Het betreft voor-
beelden, want er zijn veel variaties in lestijden
denkbaar.  Zo is in de voorbeelden de begintijd
steeds gelijk, terwijl daar in principe ook van afge-
weken zou kunnen worden. De verschillen zitten in
de lengte van de lunchpauze en de daarmee
samenhangende eindtijd.

Met vriendelijke groet, Dhr. Wil Ellenbroek, 
Voorzitter College van Bestuur.

Communicatie
De school van uw kind zal, de ouders zo goed
mogelijk informeren over de voortgang van het
proces dat uiteindelijk tot de invoering van
andere schooltijden leidt. U kunt daar ook
terecht met uw vragen.  Op de website van
KPOA is een gedeelte ingericht waarop
informatie te vinden is over andere school tijden.
Er is een e-mailadres beschikbaar voor vragen
over dit onderwerp: andereschooltijden@kpoa.nl
In de rubriek “meest gestelde vragen” zullen wij
ook de antwoorden plaatsen op de vragen die
bij u leven.

Mening van de ouders
De invoering van andere schooltijden zal vragen
bij ouders oproepen. Is een rooster met andere
schooltijden niet te belastend voor mijn kind?
Moet ik nu de opvang voor mijn kind buiten de
schooluren anders gaan regelen? Kan ik met
mijn werkgever andere afspraken maken?
Het is dan ook belangrijk dat de school de
beslissing over de schooltijden en de lunchpauze
neemt, na overleg met de ouders en met het
team. De directie neemt het op zich om verschil-
lende mogelijkheden te overwegen en voor te 

bereiden. Bovendien vragen zij de ouders in een
ouderpeiling naar hun mening. Voorafgaand
aan die ouderpeiling zullen ouders nader geïn-
formeerd worden over de gevolgen die de wijzi-
ging van de schooltijden met zich meebrengt.
Op basis van de beschikbare informatie doet de
directeur uiteindelijk een voorstel dat in de MR
wordt besproken. De MR dient met dit voorstel
in te stemmen. Vervolgens wordt een datum
vastgelegd waarop andere schooltijden worden
ingevoerd, als de instemming is verleend.
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