OBS de Nijenoert

Informatie Andere schooltijden
De afgelopen jaren is er aandacht voor andere schooltijden in het basisonderwijs.
Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te passen. D
 e MR van
OBS de Nijenoert wil onderzoeken hoe de behoefte ligt bij ouders en school om de naar
het onderwerp van veranderende schooltijden te kijken.
Op dinsdag 7 november 2017 is een eerste ouderavond georganiseerd om ouders bij te
praten over het onderwerp ‘andere schooltijden’.
In deze flyer kunt u nog eens nalezen wat die mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.
Waarom praat de MR van OBS de Nijenoert over andere schooltijden?
In oudergesprekken wordt steeds vaker de vraag gesteld of er een aaneengesloten
lesdag is. Er is nu mogelijkheid tot overblijven op school. Op scholen in onze omgeving
zijn andere schooltijden ingevoerd of worden mogelijkheden verkend. Naar aanleiding
van vragen van ouders en een peiling onder de ouders heeft de MR het onderwerp op de
agenda gezet.
Welke schooltijden zijn er mogelijk?
Wettelijk is het sinds 2006 mogelijk om flexibeler met schooltijden om te gaan. Kinderen
moeten in ieder geval 7520 uur naar school gaan in 8 jaar. Er zijn verschillende manieren
om de schooltijden in te delen.
1. Huidige schooltijden met een middagpauze en een vrije woensdagmiddag (en vrije
vrijdagmiddag). In dit model kan er ook voor gekozen worden om de pauze in te
korten.
2. Continurooster: vier dagen les met een korte middagpauze op school,
woensdagmiddag vrij (en de onderbouw ook op vrijdagmiddag vrij). De school
start om half negen en de eindtijd is om kwart voor 3.
3. ‘Vijf gelijke dagen’-model: vijf dagen identieke schooldagen, geen vrije middagen,
korte middagpauze  en eindtijd om twee uur.
1.   De huidige schooltijden
De huidige schooltijden op OBS de Nijenoert kent u. In dit model hebben de kinderen een
middagpauze van 5 kwartier. Kinderen kunnen thuis eten of maken gebruik van
tussenschoolse opvang (overblijven op school). Scholen hebben de vrijheid om in dit
model de middagpauze in te korten. Gevolg hiervan is dat kinderen een minder lange
pauze hebben tussen beide dagdelen en dat de kinderen eerder op de middag vrij zijn
van school.
2.   Het continurooster
Bij dit model blijft de vrije woensdagmiddag (en voor de onderbouw een vrije
vrijdagmiddag). Op de andere dagen is de middagpauze korter, eten de kinderen
allemaal op school en is de eindtijd om kwart voor drie. Bij dit model zijn er geen kosten
voor het overblijven.

3.  Vijf gelijke dagen:
Bij dit model hebben alle groepen dezelfde tijden. De kinderen gaan 5,5 uur naar school.
Elke dag heeft dezelfde begin- en eindtijd. Bijvoorbeeld van 8.30 – 14.00 uur. De
kinderen zijn dus niet meer vrij op woensdag- of vrijdagmiddag. De leerkracht staat de
hele dag voor de groep. Tussen de middag is er een kwartier lunchtijd. Dan eten de
kinderen en de leerkracht samen. Daarna spelen de  kinderen onder begeleiding buiten.
Bij dit model zijn er geen kosten voor het overblijven.
En hoe nu verder?
Een school is verplicht om ouders te raadplegen als het gaat om het eventueel wijzigen
van de schooltijden. De MR van de school heeft in deze zaak instemmingsrecht. Dit geldt
voor zowel de ouder- als de personeelsgeleding van de MR.
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stappen worden er vanaf nu genomen?
De directie bespreekt de mogelijkheden van andere schooltijden met het team
De directie bespreekt de mogelijkheden van andere schooltijden met de MR
Voor het personeel volgt er een informatiebijeenkomst over de consequenties voor
het team bij veranderende schooltijden
De personeelsgeleding van de MR inventariseert reacties van het team
De oudergeleding van de MR inventariseert reacties van de ouders
De directie inventariseert alle reacties
De directie en het team bespreken een voorkeursmodel
De ouders ontvangen een tweede informatiebrief met de keuzemogelijkheden
De ouders en teamleden mogen hun mening geven over deze opties via een
peiling
De directie, team en MR bespreken de uitkomsten van de peiling
De directie doet een voorstel voor eventueel aanpassen van de schooltijden aan
de MR
De besluiten worden bekend gemaakt aan de teamleden, de ouders en de
kinderen.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit onderwerp of er een gesprek over wilt, neem dan contact op
met directeur Peter Pijlman via mr.nijenoert@westerwijs.nl. We vinden het belangrijk en
goed om met u van gedachten te wisselen.

