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Zwaag 27 maart 2020, 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Afgelopen maanden liepen wij het onderzoek rondom andere schooltijden. Ik stuur u deze brief 

mede namens de MR, omdat wij dit proces gezamenlijk zijn aangegaan.  

U bent door de MR gevraagd een peiling in te vullen over andere schooltijden. Wij zijn enorm 

verheugd met het grote aantal reacties. Uit deze peiling blijkt dat er enkelen de huidige schooltijden 

willen behouden. Een zeer ruime meerderheid wil de verandering van ons huidige Hoorns model, 

naar het Hoorns model in continuvorm.  

Onder de leerkrachten is gevraagd welke aanpassing in werktijden zij wensen. Hierbij is ook een 

grote meerderheid voor de aanpassing van de werktijden passend bij het Hoorns model in 

continuvorm.   

Hieruit concluderen zowel de schoolleiding als de MR dat de verandering van de huidige 

schooltijden naar het Hoorns model in continuvorm gedragen wordt door zowel ouders als 

leerkrachten.  

Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 worden onze schooltijden als volgt: 

Maandag  8.30-14.30 uur 

Dinsdag 8.30-14.30 uur 

Woensdag  8.30-12.30 uur 

Donderdag  8.30-14.30 uur 

Vrijdag   8.30-12.30 uur 

In de peiling was ruimte voor vragen en opmerkingen. Wij reageren hierbij op een aantal daarvan.   

De lunch 
Een aantal ouders maakt zich zorgen over de lunch, omdat ze bijvoorbeeld gewend zijn samen met 
de kinderen warm te eten tussen de middag. Een lunch op school opwarmen zal niet mogelijk zijn. De 
kinderen eten met hun eigen klas en hun eigen leerkracht samen. Daarbij wordt aandacht besteed 
aan een fijne, ontspannen sfeer. Na de lunch er is tijd om buiten te spelen. 

Pauze tijden leerkrachten 
Diverse ouders hebben vragen gesteld over de werk- en pauzetijden van de leerkrachten. In beide 
modellen van het continurooster is er sprake zijn van een pauze van 20 minuten voor de leerkrachten 
onder schooltijd. Daarnaast hebben de leerkrachten direct na schooltijd ook nog eens 20 minuten 
pauze. 

Verkeersdrukte 
Verschillende ouders hebben vragen gesteld over de verkeersdrukte rondom de school. Door de 
komst van de Socrates is het een stuk drukker geworden. De schooltijden van het Hoorns model in 
continuvorm zijn afwijkend van Socrates, wat de verkeersdrukte beperkt.  
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Onderwijstijd 
Diverse ouders vroegen zich af of het aantal lesuren van de leerlingen gelijk blijft ten opzichte van 
het huidige model. Als basisschool moet je een minimale hoeveelheid lesuren geven van 940 uur per 
jaar. Dit aantal uren maken de leerlingen nu en dit blijft ook zo. 

Aanpassen werktijden 
Door een verandering van de schooltijden moet u als ouders wellicht uw werktijden aanpassen. 
Indien u dit niet lukt voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, biedt SKH een overgangsregeling. 
Dit houdt in dat u opvang kunt aanvragen voor de maandag, dinsdag of donderdag van 14.30-15.15 
uur. Deze regeling gaat een bepaalde periode gelden, om u de gelegenheid te bieden de werktijden 
aan te passen.  

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, we houden u via de nieuwsbrief op de hoogte 
van de gang van zaken. Heeft u vragen, mail dan naar info.roalddahlschool@stichtingpenta.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

Mede namens de MR, 

Sylvia Woudstra 

 


