
    
 
 
 
 

Hoofddorp, 8 maart 2018 
 

Betreft: aanpassen schooltijden 
 
           
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Er is voor de zomervakantie een schooltijdencommissie gevormd in overleg met de MR.  
Zoals we eerder hebben aangegeven, hebben we de opdracht van het bestuur van Meer 
Primair gekregen om naar een model te gaan van 940 uur les geven (i.p.v. nu gemiddeld 980 
uur). We hebben deze gelegenheid meteen aangegrepen om te onderzoeken of ons huidige 
model nog voldoet aan de wensen van alle belanghebbenden.  
De schooltijdencommissie bestaat uit een ouder vanuit de onderbouw, een ouder vanuit de 
bovenbouw, een MR ouder, een MR leerkracht, een ouder vanuit de OV, een leerkracht en 
de directeur. Deze commissie heeft sindsdien de volgende activiteiten ondernomen: 
 

- Vergaderd op 6 september jl. 

- Gesprekken gevoerd met het bestuur (door de directeur) 

- Algemene informatieavond georganiseerd voor alle ouders op 21 november. 

Aansluitend is er een verslag over deze avond naar de ouders verstuurd. 

- Vragenlijst vanuit Scholen met Succes verstuurd naar alle (nieuwe) ouders 

- Vergaderd op 10 januari jl. 

- Scholen bezocht en telefoongesprekken met leerkrachten en/of directeuren van een 

vijftal scholen in de Haarlemmermeer gevoerd 

- Vergaderd op 30 januari jl. 

Daarnaast hebben wij de ouders zo veel mogelijk op de hoogte gehouden via informatie in 

de Vesterpost, was er een aparte brievenbus en een speciaal e-mailadres waar ouders 

vragen konden stellen en is het onderwerp diverse keren besproken in de MR 

vergaderingen. 

 

N.a.v. de vragenlijst werd duidelijk dat de meeste ouders geen voorkeur hebben voor 5 

gelijke schooldagen. Er wordt veel waarde gehecht aan de vrije woensdagmiddag. Ook is er 

geen interesse gebleken voor het bioritmemodel en het Finse model. 

 
Na het bestuderen van de rapportage die n.a.v. de vragenlijsten is gemaakt en gesprekken 
met leerkrachten en directeuren van andere scholen, heeft de schooltijdencommissie het 



voorstel aan de MR gedaan om een ouderraadpleging onder al onze (nieuwe) ouders uit te 
laten gaan. Dit voorstel zal door de MR worden uitgevoerd.  
 
Bij de raadpleging kunnen ouders een voorkeur aangeven voor een model met Tussen 
Schoolse Opvang (TSO) of voor het continurooster.  Bij het TSO model hebben ouders de 
keuze om hun kind(eren) thuis of op school onder begeleiding van TSO ouders/medewerkers 
kinderdagverblijf een broodje te laten eten. Bij het continurooster eten alle leerlingen hun 
broodje onder begeleiding van de leerkracht en blijft iedereen op school. 
Om te voldoen aan 940 uur les per jaar zal er standaard 15 minuten per dag van de 
schooltijd af gaan (uitgezonderd de woensdag).  
 
TSO model 
In het TSO model dat voorligt wordt de tijd tussen de middag teruggebracht van 75 naar 60 
minuten. Uit ervaring blijkt dat 75 minuten voor de meeste leerlingen te lang is. Vijf kwartier 
pauze dateert nog uit de periode dat er vroeger tussen de middag warm werd gegeten. De 
schooltijden worden dan van 8.30-11.45 uur en van 12.45-14.45 uur met de woensdag van 
8.30-12.15 uur. Om het probleem van een tekort aan TSO ouders op te kunnen lossen zullen 
we in de nabije toekomst over moeten gaan op het inschakelen van een externe instantie 
die verantwoordelijk wordt voor het overblijven.  
 
Continurooster 
Bij het continurooster is er een pauze van 45 minuten tussen de middag waarbij de 
leerlingen 15 minuten eten en 30 minuten buiten spelen onder begeleiding van 
leerkrachten. Hierbij zal rekening worden gehouden met de kleuters die mogelijk aan 15 
minuten niet voldoende hebben voor het eten van hun boterhammen. De schooltijden bij dit 
model worden van 8.30-14.30 uur met de woensdag van 8.30-12.15 uur. 
 
Hieronder sommen wij de kenmerken per model op: 
 

TSO model Continurooster 

Mogelijkheid om thuis een broodje te eten Leerlingen eten met de leerkracht 
Doorgaande pedagogische lijn in de school 
(dezelfde gezichten, dezelfde regels).  

14.45 uur uit 14.30 uur uit 

Onderbreking van de dag door tussen de 
middag thuis te zijn  

Geen haast tussen de middag met halen en 
brengen van de kinderen. Meer rust in de 
school. 

Lagere kosten naschoolse opvang dan bij 
het continurooster 

Geen kosten TSO 

Overblijfkosten zullen omhoog gaan als een 
externe instantie de TSO op zich  gaat 
nemen (nodig wegens te weinig TSO 
ouders). Vermoedelijk rond de €2,80 per 
keer 

BSO kosten zullen omhoog gaan (Buiten 
Schoolse Opvang).  

Weinig regelmaat, veel verschillende 
gezichten 

Niet meer de mogelijkheid om samen met 
kind te lunchen 



Geen TSO kosten als leerling thuis een 
broodje eet 

Meer continuïteit in het leerproces 

Leerkrachten hebben tussen de middag tijd 
om materialen voor de middag klaar te 
leggen  

Geen verloren lestijd aan het oplossen van 
conflicten na de TSO door de leerkracht 

 School is niet meer afhankelijk van TSO 
ouders of externe instantie voor de TSO 

 Meer nakijk- en voorbereidingstijd voor de 
leerkrachten na schooltijd. Dit komt de 
onderwijskwaliteit ten goede 

 
Binnen enkele dagen ontvangt u van Scholen met Succes een mail waarin u uw voorkeur aan 
kunt geven voor één van beider modellen. De uitkomst van deze ouderraadpleging neemt de 
MR mee in hun afweging om te stemmen voor het TSO model of continurooster. 
 
Wij hopen dat een ieder van u de moeite neemt om aan deze raadpleging mee te doen! Dit 
is belangrijk om een goede beslissing te kunnen nemen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de MR en de schooltijdencommissie, 

 

Yvonne Woestenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


