
Beste ouders en verzorgers, 
 
Andere schooltijden Kbs Weilust, Breda. 
 
De maatschappij en het onderwijs veranderen. We hebben onze huidige schooltijden al meer dan 
honderd jaar. Deze zijn nog gebaseerd op de tijd dat we tussen de middag naar huis moesten om 
‘warm’ te eten. 
We zien met regelmaat dat er andere eisen aan de school gesteld worden. Er moet opvang geregeld 
worden, ouders moeten flexibeler met hun tijd om kunnen gaan en werkgevers hebben andere 
vragen aan hun medewerkers.  
Scholen moeten daar op een gegeven moment ook op reageren. 
Ook onze school krijgt steeds vaker de vraag of wij – in navolging van vele andere scholen (en landen) 
– ook nadenken over ‘andere schooltijden’. In Nederland heeft al 60% van de basisscholen gekozen 
voor andere schooltijden. Wij zijn in Europa een van de laatste landen die tussen de middag 
leerlingen naar huis laten gaan. 
Het team van Weilust heeft dit drie jaar geleden ook als onderwerp opgepakt en er kritisch naar 
gekeken. Het is steeds onderwerp van gesprek geweest.  Immers zo’n grote verandering doe je niet 
even tussendoor. 
Er is gekeken naar een model dat voordelen kan bieden voor leerlingen, ouders en school zelf, 
beseffend dat elk model ook nadelen kan hebben. Immers elke gezinssituatie is anders en er zijn ook 
verschillen in leerlingen. 
Zo zijn we als school uitgekomen bij het ‘vijf gelijke dagen model’, wat verder werd uitgewerkt. Om 
dat ook aan de praktijk te toetsen is dat voorgelegd aan een klankbordgroep van ouders. Al pratend 
is daar een tussenvoorstel bij gekomen, waardoor we u twee alternatieven naast de bestaande 
situatie voor willen leggen in een referendum. 
Om u de gelegenheid te geven goed en eerlijk geïnformeerd uw keuze te kunnen maken, heeft de 
klankbordgroep van ouders samen met de werkgroep ‘andere schooltijden’ vanuit het team, de 
consequenties van alle keuzes op een rij gezet. 
Wij willen u dat graag ter informatie aanbieden. 

Mocht u daar nog vragen over hebben, mag u die richten naar kbsweilust_info@inos.nl . 
Wij zullen die zo goed mogelijk beantwoorden en als FAQ (frequently asked questions) op de website 

van de school plaatsen (www.weilust.nl). 
Enkele weken later volgt dan een gewaarmerkt stembiljet (per leerling) waarop u uw keuze aan kunt 
geven. Wij rekenen echter wel op een hoog deelnamepercentage (bij voorkeur iedereen), zodat we 
met vertrouwen aan eventuele andere schooltijden kunnen beginnen in de wetenschap dat de 
meerderheid van de ouders en medewerkers zich kan vinden in deze verandering. 
 

Keuze 1: Schooltijden blijven ongewijzigd 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 

Lestijd: 8.30 uur tot 11.45 uur en 13.00 uur tot 15.15 uur 

Pauze: 11.45 uur tot 13.00 uur 

Woensdag*: 

Lestijd: 8.30 uur tot 12.15 uur 

 

*Er verandert dus niets ten opzichte van de situatie van nu. 

 

Consequenties (Bovenaan eventuele pluspunten en daar onder eventuele minpunten. ‘Hoger’ 

genoemde punten zijn binnen de klankbordgroep meer genoemd). 

 

• Alles blijft zoals het is en niemand hoeft ritmes en schema’s aan te passen. 

• Pauzetijd is ruim genoeg om naar huis te gaan, kinderen kunnen even bijkomen. 

• Geen extra kosten voor de buitenschoolse opvang. 
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• Woensdagmiddag vrij, vanaf 12.15 uur. 

• Ouders kunnen, op de woensdag na, langer door werken dan in de andere modellen. 

• Te lange pauze tussen de middag zorgt voor conflicten, irritaties en verveling bij kinderen die 

overblijven. 

• Onrust en onveiligheid ontstaat door op en neer naar huis te gaan tussen de middag. 

• Overblijfkosten zijn het hoogst bij dit model. 

• Geen gelijkwaardigheid/eenduidigheid: het ene kind gaat naar huis en de ander blijft over. 

• Duurt even om de kinderen bij de les te krijgen door lange pauze en laatkomers. 

• Werkdruk docenten het hoogst bij dit model. 

 

 

Keuze 2: Verkorte pauze model  

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 

Lestijd: 8.30 uur tot 14.45 uur 

Pauze*: 45 minuten in 3 verschillende shifts (verschillende groepen hebben verschillende 

pauzetijden) 

Woensdag: 

Lestijd: 8.30 uur tot 12.15 uur 

 

*In dit model is het streven om alle kinderen te laten overblijven. De kinderen lunchen 15 minuten 

met de eigen docent in de klas en hebben vervolgens een half uur pauze, onder toezicht van 

pedagogisch medewerkers en/of overblijfvrijwilligers, waarin ze entertaint kunnen worden met 

bijvoorbeeld sport, dans, toneel, knutselen, maar vooral buiten spelen. Er wordt rekening gehouden 

met leerlingen die meer tijd blijken nodig te hebben om te eten. 

Door het verkorten van de middagpauze zijn de leerlingen dus iets eerder vrij. 

 

 Consequenties. (Bovenaan eventuele pluspunten en daar onder eventuele minpunten. ‘Hoger’ 

genoemde punten zijn binnen de klankbordgroep meer genoemd).  

 

• Woensdagmiddag blijft vrij vanaf 12.15 uur en geeft ruimte voor sport, feestjes, etc. 

• Minder verveling en irritaties tijdens overblijven door kortere pauzes. 

• Iets meer tijd om na school af te spreken. 

• Minder werkdruk voor docenten. 

• Dit model lijkt heel erg op de huidige schooltijden dus makkelijker aan te passen voor ouders. 

• Het streven is iedereen over te laten blijven, dus meer eenduidigheid en saamhorigheid kan 

ontstaan. 

• Ouders die nu gebruikmaken van het overblijven hebben veel minder overblijfkosten. 

• Kinderen zijn sneller weer bij de les door kortere pauze en er zijn minder/geen laatkomers. 

• Docenten hebben na school iets meer tijd voor andere werkzaamheden zoals nakijken, 

voorbereidingen, overleggen en administratie. 

• Omdat het streven is alle leerlingen over te laten blijven is er tussen de middag veel minder 

verkeer van en naar school. Dat is een stuk veiliger. 

• Eventueel is er 30 minuten per dag meer buitenschoolse opvang nodig, dus meer kosten. 

• Het is het streven van de school om alle kinderen (op termijn) over te laten blijven. Dat gaat 

de ouders van de kinderen die nu niet overblijven geld kosten. 

• Pauze wordt korter voor degene die tussen de middag thuis wil eten. 

• Langere dag voor kinderen als ze nu gewend zijn om tussen de middag naar huis te gaan. 



• Het eten in shifts maakt dat broertjes/zusjes niet tegelijkertijd pauze hebben, waardoor 

ophalen lastiger wordt. 

• Niet alle kinderen willen overblijven. 

• Er zijn kinderen die het echt nodig hebben om 75 minuten pauze te hebben. Die ontspanning 

is heel belangrijk om hun accu weer op te laden voor de middag. 

• Omdat er in shifts gepauzeerd wordt, kan het zijn dat een klas later gaat lunchen. De ochtend 

wordt daardoor erg lang en je kunt je afvragen wat het leerrendement is van het laatste uur. 

• Te weinig tijd voor leraren om tussen de middag iets klaar te zetten/voor te bereiden voor 

het middagprogramma. 

• Ouders die nu met hun werkgever geregeld hebben dat ze om 15.15 uur op het schoolplein 

kunnen staan, kunnen mogelijk het niet meer regelen om eerder op zijn/haar werk weg te 

kunnen. Deze ouders zullen op de een of andere manier opvang moeten regelen voor dat 

half uurtje, waar eventueel kosten bij komen kijken. 

 

 

Keuze 3: Vijf gelijke dagen model 

Maandag t/m vrijdag: 

Lestijd: 8.30 uur tot 14.15 uur 

Pauze: 45 minuten in 3 verschillende shifts (verschillende groepen hebben verschillende pauzetijden) 

 

In dit model is elke dag hetzelfde ingedeeld, ook de woensdag. Doordat de woensdag langer wordt, 

kunnen de overige dagen korter. Het streven is om alle kinderen over te laten blijven. De kinderen 

lunchen 15 minuten met de eigen docent in de klas en hebben vervolgens een half uur pauze waarin 

ze entertaint kunnen worden met bijvoorbeeld sport, dans, toneel, knutselen, maar vooral buiten 

spelen.  Er wordt rekening gehouden met leerlingen die meer tijd blijken nodig te hebben om te 

eten.  

 

Consequenties.  (Bovenaan eventuele pluspunten en daar onder eventuele minpunten. ‘Hoger’ 

genoemde punten zijn binnen de klankbordgroep meer genoemd). 

 

• Buiten de woensdag hebben de kinderen alle andere middagen meer tijd om af te spreken, 

te spelen, sporten en huiswerk te maken. 

• Minder verveling en irritaties tijdens overblijven door kortere pauzes. 

• Docenten hebben na school meer tijd voor andere werkzaamheden zoals nakijken, 

voorbereidingen, overleggen en administratie. 

• Duidelijke structuur, alle dagen hetzelfde voor de leerlingen. 

• Het streven is om iedereen (op termijn) over te laten blijven, dus eenduidigheid en 

saamhorigheid. 

• Ouders kunnen makkelijker op woensdag gaan werken, omdat de schooldag van de kinderen 

nu langer duurt. 

• Omdat het streven is alle leerlingen (op termijn) over te laten blijven is er tussen de middag 

veel minder verkeer van en naar school. Dat is een stuk veiliger. 

• Ouders die nu gebruik maken van het overblijven hebben minder overblijfkosten. 

• Kinderen zijn sneller weer bij de les door korte pauze en er zijn geen/minder laatkomers. 

• Sluit gezien maatschappelijke ontwikkelingen aan bij deze tijd. 

• Op woensdag geen extra lange vrije middag meer voor feestjes, sport, etc. 

• Eventueel hogere kosten voor buitenschoolse opvang met 1 uur extra per dag. 

• Pauzes korter voor degene die tussen de middag thuis willen eten. 



• Het is het streven van de school om alle kinderen (op termijn) over te laten blijven. Dat gaat 

de ouders van de kinderen die nu niet overblijven geld kosten.  

• (Gevoelde) ‘Lange dag’ voor kinderen als ze nu gewend zijn om tussen de middag naar huis te 

gaan. 

• Het eten in shifts kan reden zijn dat broertjes/zusjes niet tegelijkertijd pauze hebben, 

waardoor ophalen lastiger wordt. 

• Ouders die nu met hun werkgever geregeld hebben dat ze om 15.15 uur op het schoolplein 

kunnen staan, kunnen mogelijk het niet meer regelen om eerder op zijn/haar werk weg te 

kunnen. Deze ouders zullen op de een of andere manier opvang moeten regelen voor dat 

uurtje, waar eventueel kosten bij komen kijken. 

• Korte pauze maakt het ‘verplicht’ voor ouders om kinderen te laten overblijven. 

• Minder tijd voor leraren om tussen de middag iets klaar te zetten/voor te bereiden voor het 

middagprogramma. 

• Dit model heeft iets meer impact t.o.v. huidige gang van zaken. 

• Tussen de middag eten lastiger te plannen als kleine broertje/zusje middagslaapje doet. 

• Omdat er in shifts gepauzeerd wordt, kan het zijn dat een klas iets later gaat lunchen. De 

ochtend wordt daardoor ‘langer’ en je kunt je afvragen wat het leerrendement is van het 

laatste uur. 

 

Om zeker te weten dat de kinderen voldoende ruimte en aandacht kunnen krijgen tijdens hun pauze, 

zullen we (indien iedereen overblijft) gaan eten in drie shifts. (Bijv. gr. 1-2 om 11.30 uur, gr. 3, 4, 5 

om 12.00 uur en gr. 6, 7, 8 om 12.30 uur.) 

 

We streven er naar om de  kosten van het overblijven – in navolging van andere scholen met 

dezelfde opzet – rond de €0,80 per leerling per dag te houden. Dat is nu €2,75 per leerling per dag. 

Er moet nog een slag om de arm gehouden worden omdat dat bedrag afhangt van keuzes rond de 

kwaliteit. Die willen wij namelijk graag op hetzelfde peil houden als nu. 

 

Kober zal – in het geval van kortere lunchpauzes – het eerste schooljaar, kosten van vroegere 

naschoolse opvang beperkt houden tot de door de ouders gewenste extra opvangtijd. Men hoeft die 

dag(en) niet verplicht tot 18.00 uur opvang af te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens: 

 

Klankbordgroep ‘andere schooltijden’ van ouders, 

Werkgroep ‘andere schooltijden’ van medewerkers Weilust en team. 

 

Kees van Sprundel. 


