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Schooltijden 
Schooljaar 2018-2019 starten we met andere schooltijden. We gaan werken met het 
zogenoemde 5 gelijke dagen model. Dit houdt in, dat de kinderen elke dag op dezelfde 
tijden op school zijn. Uitzondering hierbij zijn de leerlingen in de groepen 1 en 2. Zij 
hebben op vrijdag de hele dag vrij. 

Na de zomervakantie zijn de kinderen elke dag op school van 8.15 tot 14.00 uur. De 

eerste bel gaat om 8.15 uur, de tweede om 8.20 uur. Dat is korter dan u gewend bent. Op 

deze manier kunnen we waarborgen dat alle kinderen in de 8 jaar dat zij naar school gaan 

ook werkelijk de verplichte 7520 uur les krijgen waarop ze recht hebben.  

  
Als u eerst uw oudste kind naar de klas brengt en vervolgens uw jongste, dan kunnen de 
groepen 4 t/m 8 ook daadwerkelijk om 8.20 uur beginnen. Het inloopmoment biedt wat 
ruimte voor een kort contactmoment met de leerkracht. 
    
Lunchafspraken  
Om de overstap naar de nieuwe schooltijden in goede banen te leiden, hanteren we de 
volgende afspraken:  

• De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas;  

• De kinderen nemen hun eigen lunch mee naar school; 

• De lunch van het kind zit verpakt in een trommel en een drinkbeker (liever geen 

pakjes);  

• De trommel en drinkbeker kunnen in de daarvoor bestemde koelkast gezet 

worden;  

• De kinderen krijgen dezelfde hoeveelheid eten mee naar school, als ze thuis 

gewend zijn te eten; 

• De kinderen nemen drinken mee zoals: melk, water, drinkyoghurt (geen prik). 

 
Organisatie 
Tijdens het eten zitten de kinderen in de kring of aan hun tafel. We beginnen met een 
gebed of gedicht.  
Het lunchen is een ontspannend moment voor de leerlingen en de leerkracht. We kijken 
niet naar een filmpje of TV. 
We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Wat echt niet op komt geven we mee 
terug naar huis, zodat u weet wat uw kind gegeten heeft. 
Als iedereen klaar is met eten gaan we naar buiten en bij slecht weer blijven de kinderen 
in de klas bij de groepsleerkracht. 
 
Medicatie bij kinderen  
Er zijn kinderen die tussen de middag medicatie nodig hebben. Hierover kunt u met de 
leerkracht afspraken maken.  
Het is de bedoeling dat de leerling de medicijnen zelf inneemt. De leerkracht kan het kind 

hier uiteraard bij helpen. 
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Pauze van de leerkracht    
De groepsleerkracht is tot 14.00 uur aaneengesloten bij haar/zijn groep. Wij zetten 
teamleden zonder groep (IB-er, conciërge en schoolleiding) ook in voor de pleinwacht, 
zodat groepsleerkrachten gedurende een schooldag ontlast kunnen worden.  
Het hele team heeft na schooltijd verplicht pauze. Wij komen dan samen in de 
personeelskamer. Om die reden zijn we van 14.00 tot 14.30 uur niet bereikbaar per 
telefoon of voor afspraken. Na 14.30 uur bent u van harte welkom. 
  
Evaluatie  
Tijdens de eerste weken wordt er goed bekeken hoe het nieuwe rooster loopt en waar 

eventuele knelpunten liggen. Indien nodig worden aanpassingen gedaan. U kunt als 

ouders/verzorgers met vragen of opmerkingen terecht bij de groepsleerkracht van uw kind 

of bij de schoolleiding.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


