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Beste ouders, 

U heeft al meerdere keren via de Info en via mailberichten kunnen lezen dat het huidige 

schooltijdenmodel niet haalbaar meer is. Het aantal leerlingen dat tussen de middag op school blijft 

eten, neemt in hoog tempo toe. Het wordt steeds lastiger om de pauze goed te blijven organiseren. 

We zijn hierbij namelijk afhankelijk van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers die er simpelweg 

niet zijn. 

Gezien de forse groei van de school wordt dit een steeds groter probleem.  

De noodzaak voor andere schooltijden wordt alleen maar groter. 

 

Tijdens de studiedag op 19 februari is er intensief met het team gesproken. Uiteindelijk heeft een 

duidelijke meerderheid van het team gekozen voor het vijf gelijke dagen model. Dit houdt in: vijf 

schooldagen van 08.30 – 14.00 uur met een korte middagpauze, waarin de leerkracht met de 

leerlingen luncht en vervolgens met de kinderen gaat buitenspelen. 

Deze voorkeur van het team is voorgelegd aan de MR op maandag 30 maart j.l.  

De oudergeleding kan immers invloed uitoefenen op de schooltijden via de medezeggenschapsraad. 

Onze school kan de schooltijden niet veranderen zonder instemming van de ouders die in de MR 

zitten. Ook de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht i.v.m. de 

Wet Medezeggenschap Scholen bij Onderwijstijd.  

Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding hebben ingestemd met het vijf gelijke 

dagenmodel. 

Het nieuwe schooltijdenmodel wordt ingevoerd met ingang van het nieuwe schooljaar. 

Het 5-gelijke dagen model in schema: 

Begin- en eindtijden Van 8.30 – 14.00 uur 

Pauze Ochtendpauze: 15 minuten  
Lunchpauze: 30 minuten 

Vrije middagen In principe geen vrije middagen, 5 identieke 
schooldagen, elke dag om 14.00 uur uit, dus 
langere tijd na schooltijd 

Vakanties Reguliere vakanties 

Buitenschoolse opvang Geen aparte tussenschoolse opvang meer. De 
naschoolse opvang begint om 14.00 uur i.p.v. 
15.15 uur 

 
Vragen die leven bij ouders: 

Kunnen de kleuters het aan? 
Uit onderzoek blijkt dat dit het geval is. Daarnaast is het zo dat in een enkel geval, een vier- en 
vijfjarige jarige bij grote vermoeidheid de dag niet vol maakt en ’s middags thuisblijft. Dat blijft 
zo. Als de leerkracht ziet dat het teveel wordt, wordt de ouder gebeld. 
 
Worden de opstap (wen) momenten voor nieuwe kleuters nu een dag? 
Dit kan in overleg met de ouders worden afgesproken. Nieuwe kleuters die komen wennen 
kunnen desgewenst ook voor het lunchmoment worden opgehaald. 
  



Er zijn ook andere schooltijdmodellen, waarom is daar niet voor gekozen? 
Bij alle andere modellen viel het grote voordeel weg dat de leiding van de groep in één hand 
is gedurende de gehele dag. We zijn bij de andere modellen afhankelijk van pedagogisch 
medewerkers en vrijwilligers die er simpelweg niet zijn. 
 

Hoe werkt de lunchpauze in de praktijk? 
De kinderen nemen hun lunchpakket mee naar school. 
De kinderen hebben om 12.00 uur lunchpauze. Ze eten met hun leerkracht in het lokaal. 
Het kan zijn dat er een tijdschema wordt opgesteld wat iets afwijkt van het voorstel. Dit om het 
buitenspel van de verschillende groepen beter te spreiden.  
  
Is een lunchpauze van een half uur niet erg kort? 
We hebben ervaringen opgevraagd van scholen die al zo werken. Zij geven aan dat het even 
wennen is en daarna heel goed te doen. Ook langzame eters passen zich snel aan. In de 
thuissituatie duurt de lunch langer o.a. door tafel dekken, smeren van het brood enz. De lunch is 
nu voorbereid. 

Wie bepaalt er wat er in het lunchtrommeltje zit? 
U, als ouder, blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de lunchtrommel. Het team van ‘t 
Klinket adviseert een gezonde lunch. 

Wordt er gecontroleerd dat er gegeten wordt? 

Ja, de leerkrachten houden in de gaten dat de kinderen eten wat u meegeeft. 
 
Wat gebeurt er als een kind zijn lunch vergeten is? 
U krijgt in dat geval bericht. 
 
Kunnen broertjes en zusjes samen lunchen? 
Er wordt geluncht in groepsverband. Broertjes en zusjes kunnen dus alleen samen lunchen 
als ze bij elkaar in de klas zitten. 

 
Gaan de leerlingen altijd naar buiten? 
Het is belangrijk dat alle kinderen een frisse neus kunnen halen. We hebben dan ook als 
stelregel dat alle kinderen in de pauze naar buiten gaan. Lichte regen, kou en zon zijn geen 
redenen om daarvan af te wijken. Uitzonderingsgevallen kunnen er altijd zijn. 

Hoe is het toezicht tijdens de pauzes geregeld? 
Zowel tijdens de ochtendpauze als de lunchpauze is er toezicht op het schoolplein. Het 
team hanteert hiervoor een pleinwachtrooster. 

Zijn er verder kosten waarmee ouders worden geconfronteerd? 

Ja, er zijn kosten die gemaakt moeten worden om het lunchen met de kinderen mogelijk te maken. 
Dit zullen kosten zijn voor personele ondersteuning (extra handen) in de groepen 1 en 2, de kosten 
voor extra schoonmaak van de lokalen en eventueel de kosten van aan te schaffen koelkasten. 
Hierover zijn we druk met elkaar in overleg. U wordt hier in een later stadium over geïnformeerd. 



Hebben de veranderde schooltijden ook invloed op vakanties en andere vrije dagen? 
Nee, het vijf gelijke dagen model staat los van vakanties en weken waarin er sprake is van vrije 
dagen. Ook staat dit los van studie-(mid)dagen van het team. Op studiedagen zijn de kinderen de 
hele dag vrij. Ieder schooljaar wordt een aantal studiedagen gepland. Deze worden altijd vermeld 
in de nieuwsbrief en op de jaarkalender die de ouders ontvangen. 
 
Hoe zit het met de naschoolse opvang door KOW? 
Zie hiervoor de bijlage in deze mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Louis Reijnhoudt, voorzitter MR ‘t Klinket 
Martien le Clercq, directeur ‘t Klinket 


