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Aanleiding 

 Toezegging vanuit vorig schooljaar 

 Landelijke ontwikkeling 

 Het is goed om de vraag te stellen; 

  Is ons huidige schooltijdenmodel nog 

 steeds het meest wenselijke model? 

 



Wettelijke eis 

 Leerlingen moeten in 8 jaar basisonderwijs 

minimaal 7520 uur onderwijs genieten 

 Dit is 23,5 uur per week en afgerond 4,75 

uur per dag 



Traditionele schooltijden 
(huidig schooltijdenmodel)  

 
 130 jaar oud 

 Van 8.45-12.00 uur en van 13.15-15.30 

uur 

 Op woensdag van 8.30-12.00/12.30 uur  

 Op vrijdagmiddag groep 1 t/m 4  

 's middags vrij 

 Minimaal 4 studiemiddagen 



Traditionele schooltijden 
(huidig schooltijdenmodel) 

 
 Een schoolweek van de onderbouw= 23 

uur 

 Een schoolweek van de bovenbouw= 

25,75 uur 

 Alle kinderen hebben aan het einde van 

groep 8 minimaal 7600 uur gemaakt 



Varianten op traditionele 

schooltijden 
 Het Hoorns model 

 Traditionele schooltijden met een vrije 

 woensdag- én vrijdagmiddag 

 Het continurooster 

 Lesdagen met een korte middagpauze op 

 school, woensdagmiddag vrij (en vaak de 

 onderbouw ook op vrijdagmiddag vrij) 

 eindtijd rond 14.45 uur 

  



Praktijk modellen 

 Huidige schooltijdenmodel, al dan niet in 

de vorm van een continurooster / Hoorns 

model 

 Vijf gelijke dagenmodel 

 Bioritme model 

 7 tot 7 model 



5 gelijke dagen model 

 Vijf identieke schooldagen, geen vrije 

woensdag- of vrijdagmiddag 

 Aaneengesloten blok onderwijs (bv van 

8.30-14.00 uur) 

 Lunch met de leerkracht in de klas 

 Uitbreiding nodig van naschoolse opvang 

 



5 gelijke dagen model 

 



Bioritme model 

 Aansluiten bij het bioritme:  

 10.00-12.00 uur leren&presteren  

 14.30-16.30 uur repeteren 

 Lange middagpauze van 12.00-14.30 uur: 

eten, rusten, sporten, allerlei activiteiten, 

verzorgd door kinderopvang 

 Leerkrachten gebruiken pauze voor 

voorbereiden, vergadering, bijscholing e.d. 



Bioritme model 



7 tot 7 model 

 Aaneengesloten programma, afwisseling in 

blokken met onderwijs, sport en ontspanning 

 Een team van medewerkers vanuit verschillende 

disciplines en eenduidig pedagogisch beleid 

 Eén loket voor ouders (0-12 of zelfs 0-18 jaar) 

 52 weken per jaar open 

 Concentratie voor voorzieningen in een gebouw 



7 tot 7 model 



Stichting Lijn 83 PO 

 

 

 Huidige schooltijden: 6 scholen  

 5 gelijke dagen model: 8 scholen 

 Continu rooster: 2 scholen 

 



Onderzoek  

 Uitgevoerd door DUO 

 April 2015 

 Deelname: 405 leerkrachten werkzaam op 

basisscholen in Nederland 



Onderzoek  
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Onderzoek  



Onderzoek  



Werkgroep 

 

 Kim Verhaegh 

 Judith Thijssen 

 Wilma Hermans 

 Esther Vennekens 

 Janneke Folker 

 

 



Tips 

 Welke tips heeft u voor de werkgroep en 

het proces? 

 Wat moeten we zeker meenemen en 

mogen we niet vergeten? 

 Geeltjes per groepje rubriceren 

 



Afsluiting 

• Evaluatie van de avond 

 

• Vervolg:  

 * notulen voor alle ouders 

 * presentatie op de website 

 * 2e informatieavond met plan van aanpak 


