
 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de Mariaschool, 

In deze nieuwsbrief willen wij u laten weten dat de directie van de Mariaschool op 6 oktober jl. bij de 

MR schriftelijk om instemming heeft gevraagd over ons voorgenomen besluit om de schooltijden van 

de Mariaschool te wijzigen naar een vijf-gelijke-dagen-model. 

 

 
Korte omschrijving van het voorgenomen besluit  
Wijziging van het traditionele schooltijdenmodel -waarin een lunchpauze van vijf kwartier zit en de 
leerlingen tussen de middag naar huis gaan of overblijven en op woensdagmiddag vrij zijn-  naar een 
vijf-gelijke-dagen-model waarop iedere schooldag om 8.30 uur begint en om 14.00 uur eindigt.  
 
Ingangsdatum: per start schooljaar 2021-2022 
 
 
Overwegingen directie  
De belangrijkste reden om over te gaan naar schooltijden waarbij alle kinderen op school lunchen, ligt 
besloten in onze missie en visie: 
  
We zien het als belangrijkste taak een klimaat te scheppen waardoor kinderen met plezier naar 
school komen en ze een goede basis mee te geven voor hun toekomst in een maatschappij die volop in 
ontwikkeling is.  
 
Met het vijf-gelijke-dagen-model bieden we leerlingen en leerkrachten: 

 Een ononderbroken dagritme met meer structuur in de lestijden;  

 Een eenduidig pedagogisch klimaat door minder wisselingen in opvoeders gedurende een             
schooldag; 

 Gedurende de schoolweek vijf lange middagen vrij voor de leerlingen en meer tijd voor de 
leerkrachten om hun onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden. 

 

Van de collega’s onderschrijft 91% bovengenoemde overwegingen. Een vijf-gelijke-dagen- model geeft 
meer structuur, veiligheid en rust dan het huidige model.  
 
Voorts zien we dat de druk op de TSO toeneemt. Steeds meer kinderen blijven tussen de middag over 
terwijl er steeds minder overblijfkrachten beschikbaar zijn. Dit schooljaar zagen wij ons genoodzaakt 
om de overblijf te continueren met de inzet van pedagogisch medewerkers van 
kinderopvangorganisatie SkippyPePijn en collega’s van de Mariaschool. De kosten van de TSO lopen 
hierdoor op en de situatie is vanwege de onderbezetting instabiel. Het vraagt vrijwel dagelijks onze 
aandacht en energie.  
 
Vanzelfsprekend vormen ook de ouders een belangrijke partij in dit voorgenomen besluit. De ouder-
raadpleging van 18 juni jl. heeft laten zien dat 63% van de ouders voorstander is van het vijf-gelijke-
dagen-model en 4% van de ouders is neutraal. Tegelijkertijd willen wij zoveel mogelijk 
tegemoetkomen aan de genoemde aandachtspunten van de ouders die tegen de invoering van dit 
model hebben gestemd. Een korte pauze, beperkte beweging in een lesdag, kosten van de naschoolse 
opvang en het wegvallen van de vrije woensdagmiddag werden genoemd als punt van aandacht.  
 
 
 

Vijf-gelijke-dagen-model 
 

Informatie 



Wij zijn van mening dat we met de verdere uitwerking van het vijf-gelijke-dagen-model veel 
bezwaren rondom de kortere pauze en ideeën rondom verminderde bewegingsmogelijkheid kunnen 
wegnemen. Het wegvallen van de vrije woensdagmiddag is een feit. Daar staat tegenover dat er nu in 
een schoolweek vijf langere middagen beschikbaar zijn.  Dat de kosten van de naschoolse opvang 
toenemen is een gegeven. Echter, gelet op de ontwikkelingen in de TSO zullen ook de kosten van de 
overblijf aanzienlijk toenemen als wij meer externen moeten inzetten.  
 
De directie is van mening dat het proces naar dit voorgenomen besluit zorgvuldig en met oog voor de 
belangen van alle betrokkenen heeft plaats gevonden.  
 
De ingangsdatum van deze wijziging geeft ouders en school de tijd om voorbereidingen te treffen en 
eventuele mogelijke belemmeringen in gezamenlijkheid op te lossen. 
 
Op de agenda van de MR-vergadering van 14 oktober jl. is het voorgenomen besluit besproken. De MR 
heeft laten weten uiterlijk 10 november 2020 met een reactie te komen. 
 
 
 
Meest gestelde vragen over het vijf-gelijke-dagen-model 
 
Is er genoeg tijd om te eten? 
De middagpauze duurt in principe een half uur. Net als tijdens het werken en leren, is ook het eten 
met je groep een kwestie van differentiëren. Waar de ene leerling snel klaar is, heeft de ander meer 
tijd nodig. Het antwoord op deze vraag luidt:  
“Ja, de leerkrachten richten hun rooster zo in dat de kinderen die iets langer nodig hebben om te 
eten hiervoor de tijd krijgen. Bijvoorbeeld tijdens het voorlezen of het bekijken van een educatief 
filmpje. In de kleutergroepen geldt buitenspeeltijd ook als onderwijstijd, dus zij kunnen het half uur 
pauze volledig benutten om te eten.”   
 
Krijgen de kinderen wel genoeg beweging? 
Naar verwachting zal dat niet veel anders zijn dan nu. Ook nu zetten leerkrachten tussen de 
lesovergangen energizers, bewegend leren en ontspanningsoefeningen in om daarna weer 
geconcentreerd verder te kunnen werken. De leerkrachten houden altijd rekening met de 
spanningsboog van de kinderen. Bovendien hebben leerlingen elke dag een lange, vrije middag waarop 
gespeeld en bewogen kan worden. 
 
Hoe ziet zo’n dag er dan uit? 
Op onze website op de pagina ‘vijf-gelijke-dagen-model’ staan voorbeelden van lesroosters. Deze 
hebben wij van andere scholen gekregen. Bij invoering zullen wij met de collega’s het komend jaar de 
lesroosters van de Mariaschool inrichten. 
 
Krijgen de kinderen wel genoeg onderwijstijd? 
De school moet zich houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. In de wet zijn veel regels die te 
maken hebben met schooltijden. In het kader van de wijziging van het traditionele schooltijdenmodel 
naar het vijf-gelijke-dagen-model is het belangrijk een inhaalslag te maken voor de leerlingen die nu 
in de onderbouw zitten. Leerlingen horen minimaal 7520 lesuren in 8 schooljaren te krijgen. In de 
praktijk komt het erop neer dat alle groepen gemiddeld 940 uur per jaar dienen te maken. De 
afgelopen schooljaren hebben de leerlingen van de onderbouw 930 uur gemaakt. De lesdagen die in 
schooljaar 2019-2020 zijn uitgevallen vanwege Corona hoeven van de inspectie niet te worden 
ingehaald.  
 
Uitgaande van 40 schoolweken zal de school de komende vier schooljaren minimaal 950 lesuren per 
jaar moeten maken, zodat de leerlingen die nu in groep 4 zitten aan het einde van hun 
schoolloopbaan minimaal 7520 uur lestijd hebben genoten. Daar is voldoende ruimte voor. Zonder 
studiedagen komt het totaal aantal lesuren met een vijf-gelijke-dagen-model op 1000 uur. We zullen 
niet meer dan 4 studiedagen (= max. 22 uur) per schooljaar inplannen.  
 
 
 
 



 
Wat vinden de leerkrachten van het vijf-gelijke-dagen-model? 
De leden van de PMR hebben aan de collega’s gevraagd wat zij dat het best vinden voor de 
Mariaschool. 91% van de collega’s heeft aangegeven dat zij voor de invoering van dit model zijn. Zij 
stellen hierbij het belang van de leerlingen voorop. Rust, regelmaat en structuur in het onderwijs en 
in de school noemen zij als belangrijkste voordeel. Eenduidigheid in pedagogische en didactische 
aanpak voor de leerlingen is voor het team het belangrijkste punt van overweging. Vervolgens wordt 
ook de langere middag na schooltijd als pluspunt genoemd. Er is dan meer tijd voor administratie, 
overleg en voorbereiding van het onderwijs. Aan de leerlingen is voor de zomervakantie gevraagd hoe 
zij het vijf-gelijke-dagen-model toen hebben ervaren. De meeste kinderen hebben de langere vrije 
middagen om af te spreken en eigen activiteiten te doen als fijn ervaren. De kortere pauze was 
minder een kwestie omdat zij wisten dat zij na 14.00 uur nog ruim de tijd zouden hebben.  
Als punt van aandacht geven de collega’s aan dat we met elkaar goed moeten letten dat we elkaar 
blijven ontmoeten en onze pauzes ook nemen. Voor een aantal collega’s verandert de werktijdfactor. 
Daarover gaan zij in overleg met de directie. Niemand wordt verplicht tot een kortere werktijdfactor. 
 
Hebben leerkrachten wel voldoende pauze? 
Ja, elke leerkracht heeft gedurende de dag een half uur pauze, dit wordt opgevangen door 
medewerkers die op die dag niet voor een groep staan. Dit staat gelijk aan de pauzetijd die 
leerkrachten nu hebben. De duur van de pauze verandert dus niet, wel het tijdstip. Niet alle 
leerkrachten hebben tegelijk pauze, maar na 14.00 uur is er juist extra tijd om collega’s te 
ontmoeten. 
 
Naschoolse opvang 

 Meer uren en dus kosten NSO 
Inderdaad, de kosten van de opvang zullen toenemen. Met SkippyPePijn en ZieZoo hebben we de 
diverse varianten van opvangmogelijkheden en activiteiten doorgenomen. Naast de gebruikelijke 
opvang bieden zij ook een (tijdelijk) aanbod van opvang van 14.00-16.00 uur 
Op de website van beide organisaties kunt u berekenen wat de tarieven van de opvang die u nodig 
heeft, zijn:  
https://www.ziezoo.nl/tarieven/ 
https://www.skippypepijn.nl/home/calculator/ 
Beide organisaties hebben aangegeven dat u voor extra informatie kunt bellen.    
 
Belangrijk is het gegeven dat ook de tarieven van de overblijf zullen veranderen. Nu gebruiken wij 
onze reserves om de overblijf met de inzet van externen te bekostigen. Vanaf volgend schooljaar (en 
wellicht al eerder) zult u rekening moeten houden met overblijfkosten van  
± €3,50 per keer.  
 

 Activiteiten NSO 
Beide organisaties geven aan dat zij op een langere middag een aantrekkelijker aanbod van 
activiteiten kunnen presenteren. Ook het halen en brengen naar verenigingen kan in het aanbod 
worden opgenomen. Een en ander is echter wel afhankelijk van het aantal kinderen dat naar een 
bepaalde locatie moet worden gebracht.  
 
 

 
 
 
 

Heeft u nog een vraag of opmerking? 

Stuur een mail naar: 

mr@mariaschoolpijnacker.nl 
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