
 

 

 

 

 

 

Andere lestijden op de Spits  

  

In de afgelopen jaren zijn er veel scholen in Nederland over gegaan naar aanpassing van het 

lestijdenrooster. Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden zelf vast te stellen. 

Ook het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is op 1  

augustus 2006 vervallen. Wel moeten scholen nog steeds zorgen voor een evenwichtige verdeling 

van activiteiten over de dag. De onderwijstijd over acht schooljaren is wettelijk bepaald op minimaal 

7.520 uur. Dat is gemiddeld 940 uur per jaar. Veel scholen hebben de afgelopen jaren gekozen voor 

een aanpassing van de schooltijden.  

De nieuwe cao die vorig jaar is afgesloten, met daarin grote veranderingen voor het onderwijs, zoals 

de invoering van de 40-urige werkweek en de 8-urige werkdag, heeft ervoor gezorgd dat ook de Spits 

zich heeft moeten beraden op het huidige organisatorische model.   

  

Binnen het team en de MR zijn er verschillende mogelijkheden besproken en onderzocht waaruit het 

continu rooster als meest werkbare variant is gekozen. Hieronder zullen we voor u weergeven wat de 

keuze voor een continurooster inhoudt.  
 

Continurooster  

Bij een continu rooster worden de schooltijden verdeeld over 5 gelijke dagen en wordt er geen 

gebruik meer gemaakt van de TSO ( tussenschoolse opvang ). De kinderen blijven allemaal op school 

van 8.30 – 14.00 uur.   
 

Dit zou er dan zo uit kunnen zien:  
 08.30 12.00  12.00-12.30  12.30-1400    

Maandag  Onderwijs  Pauze  Onderwijs  Bso/thuis  

Dinsdag  Onderwijs  Pauze  Onderwijs  Bso/thuis  

Woensdag  Onderwijs  Pauze  Onderwijs  Bso/thuis  

Donderdag  Onderwijs  Pauze  Onderwijs  Bso/thuis  

Vrijdag  Onderwijs  Pauze  Onderwijs  Bso/thuis  

 

Het continu rooster heeft een aantal karakteristieken:  

• Vijf identieke schooldagen  

• Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag  

• Kortere lunchpauze  

• Naschoolse opvang sluit elke dag gelijk aan op de lessen. 

 

Wat betekent dit nieuwe lesrooster voor de kinderen?  

Uit ervaringsonderzoek is gebleken dat een schema zoals boven genoemd meer rust geeft bij de 

kinderen. Het zorgt voor duidelijkheid en overzicht in de week. Dit heeft een zeer positief effect op 

de ontwikkeling van de kinderen. Aangezien de TSO komt te vervallen, zullen de kinderen met de 

leerkracht in de klas eten voordat ze naar buiten gaan. Voor de kinderen betekent dit dat er 

minder wisselingen zijn, wat zorgt voor meer rust.   

  

 

 

 



 

Wat betekent dit nieuwe lesrooster voor de leerkrachten en de schoolorganisatie?  

Overgang naar een nieuw lesrooster heeft ook voordelen voor het personeel. Vanuit de overtuiging 

van de directie van De Spits dat de leerkracht essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs, is dit 

een belangrijk punt. De kwaliteit van de leerkracht is deels afhankelijk van de mate waarin hij/zij in 

staat wordt gesteld goed onderwijs te bieden. Vijf gelijke dagen zorgt voor goede omstandigheden 

voor de leerkracht om het werk goed te doen.  

Zoals eerder genoemd heeft het onderwijs te maken met een nieuwe cao, die in schooljaar 2015-

2016 wordt geëffectueerd. Uitgangspunt van deze cao is dat iedere leerkracht een werktijdfactor van 

0,2 per dag heeft, onafhankelijk van het aantal lesuren dat wordt gegeven.  Formatief gezien is het 

zeer ingewikkeld om met de huidige indeling van lesdagen invulling te geven aan de nieuwe cao.  

  

Op De Spits maken we gemiddeld meer lesuren dan de voorgeschreven 880 (onderbouw) en 1000 

(bovenbouw). Hierdoor hebben we uren ‘gespaard’, zodat er wat minder jaren nodig zijn om de  

overgang te kunnen maken. Om het totaal aantal uren te waarborgen, is aanpassing van de lestijd in 

de onderbouw noodzakelijk. Dit houdt in dat de onderbouwleerlingen, net als de 

bovenbouwleerlingen, op vrijdagmiddag naar school gaan. Hiermee wordt per week 2 uur extra 

‘gespaard’, wat noodzakelijk is om de overgang naar 940 uur in de midden- en bovenbouw te kunnen 

realiseren.   

  

Evaluatie  

Het voorstel is om het nieuwe rooster per 01-08-2016 in te laten gaan en dit voor de duur van twee 

jaar vast te stellen en te evalueren op zijn waarde en bestendigheid. Indien nodig kunnen er dan in 

overleg met de MR na twee jaar aanpassingen worden gedaan.  

  

  

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Peter Kooy 

Schoolleider KBS de Spits 

T: 030 2888790 

E: peter.kooy@ksu-utrecht.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toevoeging van de MR-oudergeleding  

  

Als MR zijn we al geruime tijd intensief bezig m.b.t. de invoer van de andere schooltijden. Daarbij 

zijn de voors en tegens van de diverse modellen tegen het licht gehouden.   

Als oudergeleding van de MR steunen wij dit voorstel.  

  

De keuze is uiteindelijk gebaseerd op de volgende argumenten;  

• De noodzaak vanuit de nieuwe cao m.b.t. het wijzigingen van de arbeidsovereenkomsten.  

• Een daardoor gezonder uitgangspunt voor stabiliteit in de bedrijfsvoering van school.  

• De wens van een meerderheid van de ouders om de TSO te verbeteren.  

• Meer regelmaat en rust voor de kinderen wat zal bijdragen aan goede leerresultaten en aan 

optimale schoolprestaties.  

• Een grote meerderheid van team van leerkrachten en overig personeel dat achter deze keuze 

staat. 

• De meerderheid van de ouders die in de enquête van voor de zomer heeft aangegeven geen 

onoverkomelijke bezwaren te zien bij de invoer van een continurooster. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat de invoer van een continurooster best even wennen is voor iedereen 

maar dat het beter is voor leerkrachten en de kinderen. 

 

 

Met vriendelijke groet,    

  

  

de oudergeleding van de MR van de Spits 

 


