
Thema-avond  2018
Andere tijden ??



Waarom deze avond?

• De maatschappij verandert
• Ouders hebben andere behoeften, werkomstandigheden, gezinnen
• Ouders stellen vragen
• Er maken veel kinderen gebruik van de TSO
• Veel kinderen op de TSO zorgt voor veel onrust
• Middag start onrustig, kost effectieve tijd



Doel van de avond?

• Informatie uitwisselen
• meningen uitwisselen
• Ideeën verzamelen
• Startmoment voor een verder traject?



Hoe is het nu

• Maandag; 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
• Dinsdag; 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
• Woensdag; 08.30 – 12.15
• Donderdag; 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
• Vrijdag; 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
• Totaal; 25,75 uur per week

950,50 uur groep 1,2,3
961,75 uur groep 4,5,6,7,8



Rekening houden met

- Minimaal aantal lesuren (7520 uren in 8 leerjaren)



urenoverzicht

2010-2011 889,00 889,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00

2011-2012 897,50 897,50 963,50 963,50 963,50 963,50 963,50 963,50

2012-2013 887,75 887,75 957,75 957,75 957,75 957,75 957,75 957,75

2013-2014 895,25 895,25 965,25 965,25 965,25 965,25 965,25 965,25 7576,25

2014-2015 895,25 895,25 957,50 957,50 957,50 957,50 957,50 957,50 7571,25

2015-2016 952,25 952,25 952,25 952,25 952,25 952,25 952,25 952,25 7544,75

2016-2017 952,50 952,50 952,50 952,50 952,50 952,50 952,50 952,50 7526,75

2017-2018 946,75 946,75 946,75 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 7527,75

2018-2019 950,75 950,75 950,75 961,75 961,75 961,75 961,75 961,75 7530,50

2019-2020 960,00 960,00 7523,00 



Rekening houden met
- Minimaal aantal lesuren (7520 uren in 8 leerjaren)
- 4 of 5 daagse schoolweken
- Vastgestelde vakantieperiodes door de overheid
- Afspraken tussen scholen (BAO en VO) in Breda
- Kosten TSO en BSO
- Arbeidstijdenwet
- Wet Primair Onderwijs
- Wensen ouders en personeel 
- MR heeft instemmingsrecht



Wat zijn de mogelijkheden?

- Alles blijft bij het oude
- Continurooster
- Bioritme rooster
- 7 tot 7 rooster



We zoomen in op het continurooster

- Belangrijkste kenmerk: de kinderen blijven tussen de middag op 
school.

- Er ontstaan veel varianten
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag gelijk, woensdag middag vrij
- Maandag, dinsdag, donderdag gelijk, woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag vrij
- Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag gelijk, 

vrijdagmiddagmiddag vrij.
- Vijf gelijke dagen



Schooltijden?
• Ochtend tijden blijven gelijk
• Pauze in verschillende shifts
• Eindtijd is afhankelijk van het gekozen model en de duur van de 

pauze, normaal gesproken 14.00 uur / 14.30 uur.



Voor – en nadelen?

• Er zijn veel voor – en nadelen te bedenken
• Denk aan verschillende groeperingen

• Kinderen
• Ouders
• Leraren, schoolleider
• Kinderopvang
• Omgeving (verenigingen, bibliotheek, muziekschool, ....)
• Werkgevers



We handhaven de huidige schooltijden

• Wat zijn de argumenten voor deze stelling
• Wat zijn de argumenten tegen deze stelling
• Dit alles gezien vanuit het perspectief van; 

- De kinderen
- De ouders
- de leraren / de school
- de kinderopvangorganisatie
- de omgeving
- de werkgevers



Hoe nu verder?

• Wat hebben de gesprekken opgeleverd?
• Is het interessant om de aanpassing van de schooltijden verder te 

onderzoeken?
• Zo nee, waarom niet? Moeten we het er nog eens over hebben?
• Zo ja, wie wil zitting nemen in een soort regiegroep?
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