
 

 

 

 

Betreft: Ouderraadpleging  ‘Andere Tijden’      10 maart 2022 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers van KC De IJsvogel, 

 

Zoals eerder aangekondigd, nemen we dit schooljaar een besluit over de schooltijden van de 

IJsvogel.  

Samen met de ouder- en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad is er een verdieping 

geweest op de verschillende modellen van een continurooster. We hebben gekeken naar de 

pedagogische voordelen, de effectiviteit, rust, organisatie en haalbaarheid.  

 

We zijn uitgekomen op een continurooster met vijf gelijke dagen. Kinderen krijgen alle dagen 

onderwijs met dezelfde begin- en eindtijd. Er is een korte middagpauze waarbij alle kinderen op 

school lunchen. De kinderen eten dan een broodje in de klas met hun eigen leerkracht.  

Tijdens de middagpauze blijven de kinderen onder begeleiding van ons eigen team op school en blijft 

dus iedereen (kosteloos) over. Door de 5 dagen gelijk te trekken kunnen we ruim voldoen aan de 

benodigde onderwijstijd voor alle kinderen en houden we effectief meer tijd over na schooltijd (we 

kunnen eerder uit en de kinderen hebben langere middagen voor bijvoorbeeld  sport, hobby en 

spel). 

 

Via deze brief raadplegen we jullie als ouders en brengen we in kaart wat jullie voorkeur heeft: 

1. De huidige schooltijden 

2. Het continurooster met 5 gelijke dagen. 

 

Verderop in deze brief staat meer informatie over de aanleiding, de onderbouwing, de 

bevoegdheden en de procedure. Ook staan hier beide onderwijsmodellen (huidig en zoals 

voorgesteld) verder uitgewerkt.  

Tot slot vinden jullie het formulier voor de ouderraadpleging. Deze ontvangen we graag zo snel 

mogelijk retour, maar uiterlijk op vrijdag 18 maart.  Formulieren die na deze datum worden 

aangeleverd, worden niet meer meegenomen in deze raadpleging.  

 

Veel informatie is ook te vinden op https://www.andereschooltijden.nl/ 

 

https://www.andereschooltijden.nl/


Alles op een rijtje: 

 

Aanleiding andere schooltijden: 

• Er is veel vraag naar een continurooster, zowel door de huidige als door nieuwe ouders.  

• Er is veel kritiek op de laatste 2 schoolweken in het huidige model (alleen de ochtenden naar 

school). 

• Steeds meer ouders werken en steeds meer kinderen blijven over. De vraag naar de TSO 

blijft toenemen. 

• De fusie: naast het concept en beleid worden nu ook de schooltijden (her)overwogen 

 

Onderbouwing van het nieuwe model: 

• Pedagogisch voordeel:  

 

- Veranderde inzichten over de invloed van regelmaat en ritme op het leren de 

ontwikkeling  van kinderen. 

- Rust door hele dag heen met het eigen team en vertrouwde gezichten. Een broodje eten 

in de klas met de eigen leerkracht. 

- Middagpauzes worden begeleid door professionals (eigen team). 

- Er zijn minder haal- en breng momenten gedurende de dag. 

 

 

• Effectieve leertijd:  

- De ervaring leert dat een rustiger schooldag, ingericht volgens één van de nieuwe 

modellen effectiever is. Dat komt omdat kinderen geconcentreerder werken.  

- Door de kortere middagpauze in de klas blijven kinderen in het schoolritme en is er een 

vlotter verloop van de  lesdag. 

 

 

• Effectiviteit voor leerkrachten:  

- Doordat er meer tijd is na schooltijd hebben de leerkrachten meer tijd voor hun niet-

lesgebonden taken en dus voor de schoolontwikkeling en kwaliteit. 

- Door gebruik te maken van 5 gelijke dagen vergroten we de flexibiliteit van de inzet van 

de leerkrachten. Het maakt niet meer uit in welke groep en op welke dag je werkt qua 

aantal werkuren (schoolorganisatie en continuïteit).  

 

 

 

 

  



Bevoegdheden partijen bij vaststellen nieuwe schooltijden 

 

Directie  

Op basis van de resultaten van de ouderraadpleging neemt de directie een voorgenomen besluit. Dit 

besluit legt de directie vervolgens ter instemming voor aan de MR.  

 

Medezeggenschapsraad  

De MR is een belangrijke spil in het proces richting eventuele nieuwe schooltijden. Immers, de Wet 

medezeggenschap op scholen (WMS) geeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad het 

recht van instemming bij verandering van de onderwijstijd. Ook de personeelsgeleding heeft 

instemmingsbevoegdheid bij de invoering van andere tijden als het gaat om een wijziging van de 

arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel. 

 

Ouders 

Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad 

worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan alleen plaatsvinden als de meningen 

van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen 

krijgen door veranderingen in de schooltijden. Om alle ouders de kans te geven hun stem te laten 

horen, vindt een dergelijke raadpleging via een enquête plaats. Overigens mag er bij de uiteindelijke 

keuze voor andere schooltijden afgeweken worden van de resultaten van de ouderpeiling 

 

 

Procedure ouderraadpleging  

 

o Alle respons samen is 100 %.  

Mensen die niet reageren worden niet meegenomen in de raadpleging. 

o Eén voorkeur per gezin 

o Ouders met alleen kinderen in groep 8 worden niet meegenomen in de raadpleging.  

 

NB.  

Bij een overstap op de nieuwe schooltijden, gaan deze de laatste 2 weken voor de zomervakantie in.  

De TSO via Kaka en de kosten hiervan zullen dan vervallen. Voor sommige ouders betekent dit ook 

dat de tijden van de BSO gewijzigd moeten worden. Doomijn is hiervan op de hoogte en zal hier dan 

t.z.t. contact over opnemen 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marieke Bonen 

Directeur KC De IJsvogel 



Ouderraadpleging Schooltijden KC De IJsvogel  

 

Naam: ________________________________________________________________________ 
 

Mijn kind(eren) zit(ten) in groep:    1   2 3 4 5 6 7 8 
*graag omcirkelen welke groep(en) van toepassing is/zijn 

 

- Wij maken gebruik van de TSO:    Nee / Ja 

- Wij maken gebruik van de BSO:                Nee / Ja, locatie:   ________________________________ 

 

A.u.b. hieronder aankruisen  welke van de 2 opties de voorkeur heeft: 

 _____________________________________________________________________________ 

 
O              Ik ben vóór de wijziging van de schooltijden en het continurooster met 5 gelijke dagen: 
 
                  Maandag                            
                  Dinsdag                               
                  Woensdag                          
                  Donderdag                         
                  Vrijdag              
 
 

08.30 – 14.15 uur 
08.30 – 14.15 uur 
08.30 – 14.15 uur 
08.30 – 14.15 uur 
08.30 – 14.15 uur 
 

______________________________________________________________________________ 

 
O              Ik ben vóór het behoud van de huidige schooltijden: 
 

 

                  
 
                     Maandag                            
                     Dinsdag                               
                     Woensdag                          
                     Donderdag                                
                     Vrijdag              
 
 

Groep 1 t/m 4 
 
08.30 – 12.00 uur 
08.30 – 12.00 uur 
08.30 – 12.15 uur 
08.30 – 12.00 uur 
08.30 – 12.00 uur 
 

 
 
13.00 – 15.00 uur 
13.00 – 15.00 uur 
 
13.00 – 15.00 uur 

Groep 5 t/m 8 
 
08.30 – 12.00 uur            
08.30 – 12.00 uur 
08.30 – 12.15 uur 
08.30 – 12.00 uur 
08.30 – 12.00 uur 
 

 
 
13.00 – 15.00 uur 
13.00 – 15.00 uur 
 
13.00 – 15.00 uur 
13.00 – 15.00 uur 
 
 
 

                     De laatste twee weken van het schooljaar groep 1 t/m 8 alleen de ochtenden naar school.  

         

 

 

Graag uiterlijk vrijdag 18 maart in bijgevoegde envelop inleveren bij de een 

van de groepsleerkrachten. 


