
Veelgestelde vragen vijf-gelijke-dagen model 

 
Wij hebben alle veelgestelde vragen rondom het vijf-gelijke-dagen model gebundeld in een 

aantal onderwerpen.  

1. Waarom een vijf-gelijke-dagen model  

2. Onderwijstijd en effecten  

3. Pauze en beweging  

4. Overblijf 

5. Leerkrachten  

6. Woensdagmiddag en buitenschoolse activiteiten  

7. NSO  

Waarom een vijf-gelijke-dagen model 

Wat is de overweging van de directie om over te gaan op een vijf-gelijke-dagen model?  
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 een schoolweek een langere middag waarop gespeeld en gesport kan worden 
door de leerlingen en waarop leerkrachten meer tijd hebben voor de voorbereiding van hun 
onderwijsactiviteiten.  
91 % van de collega’s onderschrijft bovengenoemde overwegingen. Een vijf-gelijke-dagen model 
geeft structuur, veiligheid en rust.  
 
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 neutraal. Tegelijkertijd willen wij zoveel mogelijk 
tegemoetkomen aan de genoemde aandachtspunten van de ouders die tegen de invoering van dit 
model hebben gestemd.  
 
Zijn er nog andere modellen mogelijk?  
Voor de basisschool zijn er meerdere modellen voor het bepalen van de schooltijden. In het 
verleden is er onderzoek gedaan naar de modellen van schooltijden en is bekeken welke 
interessant zijn voor de Mariaschool. Vanuit de leerkrachten is toen gekozen voor het 
traditionele model of het vijf-gelijke-dagen-model. Alle overige modellen vinden de 
leerkrachten niet ten goede komen. Dit model sluit volgens hun het beste aan bij de nieuwe 
CAO.  
 



Onderwijstijd en effecten   
 
Hoe ziet zo’n dag er dan uit? 
U kunt voorbeelden van lesroosters in zien op de pagina ‘vijf-gelijke-dagen-model’ op onze 
website. Deze hebben wij van andere scholen gekregen. Wij zullen dit schooljaar met de 
collega’s gaan bekijken hoe we per leerjaar de lesroosters vorm gaan geven. Hierbij zullen wij 
rekening houden met de aandachtspunten die genoemd zijn in de raadpleging onder de ouders.  
 
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.  
 
Is er onderzoek bekend over de effecten van het huidige model en een eventueel nieuw 
model?  
Er zijn diverse publicaties te vinden. Er is bij de commissie geen allesomvattend onderzoek 
bekend, dat vertelt of het huidige model, of een 5 gelijke dagenmodel beter is. Scholen die met 
het andere model werken, geven wel aan dat in hun ervaring het 5 gelijke dagenmodel meer rust 
oplevert en daarmee een beter leerklimaat. 
 
Wat betekent het 5 gelijke dagenmodel voor de hoeveelheid studiedagen?  
Binnen alle modellen is er sprake van een aantal studiedagen. De hoeveelheid studiedagen is 
binnen alle varianten ongeveer gelijk aan het huidige model.  
 
 
Pauze en beweging 
 
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.”   
 
Hoeveel tijd hebben kinderen om te eten en is de pauze niet te kort om tot rust te komen? 
Hoe zit het met de jonge kinderen?  
Dit varieert en dat heeft te maken met de leeftijd van de kinderen. We gaan in eerste instantie 
uit van 15 minuten eten en 15 minuten spelen. Uit ervaring van andere scholen blijkt dat dit 
goed mogelijk is. De groepen 1-4 krijgen meer tijd om hun boterhammen op te eten en spelen 
ook vaker of langer buiten. Dit wordt gefaseerd afgebouwd per leerjaar. 
 
 



Wat gebeurt er in de pauze als het regent?  

Als het regent, spelen de kinderen binnen in de eigen klas. De pauzedienst verdeelt zich dan 

over de klassen. Dit is in de kleine pauze nu ook het geval. In het huidige systeem zijn de 

kinderen die overblijven een uur binnen. Dit is erg lang en niet altijd leuk voor de kinderen.  

Maakt pauze deel uit van schooltijd?  
De kleine pauze maakt onderdeel uit van schooltijd; de grote pauze niet.  
 
Hoe is het toezicht in de pauze geregeld?  
Iedere leerkracht heeft ongeveer een keer per dag pauze-dienst, samen met een medewerker 
die niet aan een klas is verbonden. Dit kan bijvoorbeeld de directeur, de ib-er of de conciërge 
zijn.  
 
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. 
 
Overblijf 
 
Is de overblijf straks gratis?  
Binnen het vijf-gelijke-dagen model hoeft er niet betaald te worden voor de overblijf. De 
overblijf vervalt namelijk. De kinderen lunchen met hun eigen groep in de eigen klas.  
 
 

Leerkrachten  

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. 
 
Heeft een aanpassing van het rooster gevolgen voor de aanstelling van de leerkrachten?  
De aanstellingen van de leerkrachten zijn gebaseerd op het huidige rooster. Sommige 
leerkrachten zullen in een nieuw rooster te veel uren werken per week, anderen juist te weinig. 
De aanstellingen zullen alleen worden aangepast indien de leerkracht dat wil. Een wijziging in 
het rooster zal niet leiden tot gedwongen ontslagen. 
 
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. 
 
 
Woensdagmiddag en buitenschoolse activiteiten  
 
Is het wegvallen van de vrije woensdagmiddag voor de kinderen geen bezwaar?  
Het wegvallen van de woensdagmiddag kan als bezwaarlijk worden gezien omdat er dan geen 
‘lang’ rustmoment meer in de week is. Daar staat tegenover dat de andere schooldagen korter 
zijn. Vaak zit de woensdagmiddag nu vol activiteiten. Dit kan in het vijf gelijke dagen model 
beter verdeeld worden over de week.  
 
Mijn kind sport nu op woensdagmiddag. Hoe moet dat dan?  
Veel organisaties (muziek, sport of andere clubs) denken al mee in de andere tijden of denken 
erover om de tijden aan te passen. In de rest van de week is er meer ruimte gekomen voor 
organisaties om op meerdere dagen in de week de activiteit aan te bieden. U krijgt wellicht dus 
ook meer keuzevrijheid. 
 
Passen sportverenigingen zich aan op het vijf-gelijke-dagen model?  
Op websites van diverse verenigingen kunt u lezen dat de meeste activiteiten op woensdag 
rondom 15.00/15.30 u starten.  
 

Oliveo voetbal  Vanaf 15.30u 

DSVP  Vanaf 15.00u 

HCP  Vanaf 14.30u 

Oliveo handbal    Vanaf 16.30u  

Avanti korfbal  Vanaf 18.00u 

TVPijnacker Vanaf 15.00u 

Oliveo gymnastiek  Vanaf 16.30u 

Ruiterclub Pijnacker Vanaf 14.00u 

Blauw gele vendel 
Pijnacker 

Vanaf 15.30u 

Tafeltennis  -  

Netwerk volleybal  Vanaf 18.00u  

Twirlen  Vanaf 18.00u 

De dansacker  Vanaf 14.30u 

Jays place  Geen sportles op woensdag, hooguit muziekles   

Folaitre jeu de boules  - 

Sportinstituut Pijnacker Vanaf 14.30u 

Karate  - 

Zwemles ‘de 
watervrienden’ 

Vanaf 18.00u  

Zwembad de viergang  Vanaf 15.00u 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
NSO 
 
Gaan de kinderen om 15.15u pas naar de NSO?  
Nee, de kinderen starten om 14.00u direct bij de NSO. Wij bieden geen tussenopvang tussen 
14.00u en 15.15u.  
 
Wat zijn de kosten van de NSO bij een vijf-gelijke-dagen model?  
De kosten voorde opvang zullen toenemen ten opzichte van het traditionele rooster. Zowel 
SkippyPepijn (opvang voor de leerlingen t/m +- 8 jaar binnen het gebouw) en Ziezoo (opvang 
extern) hebben wij de diverse varianten van opvangmogelijkheden en activiteiten doorgenomen. 
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.    
 
Hoe zien de activiteiten van de NSO eruit bij een vijf-gelijke-dagen model?  
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, mits er genoeg kinderen zijn die hier gebruik van willen maken. Het is dus 
afhankelijk van het aantal kinderen dat naar een bepaalde locatie moet worden gebracht.  
 
 

https://www.ziezoo.nl/tarieven/
https://www.skippypepijn.nl/home/calculator/

