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N I E U W S B R I E F 
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Agenda 
Ma t/m woe 22 t/m 25 mei Schoolkamp groep 8 

Do t/m vrij 25 en 26 mei Hemelvaartsdag en vrijdag (alle leerlingen vrij) 

Dinsdag 30 mei Groep 123 bezoek paardenmanege 

Ma t/m vrij 5 t/m 9 juni Pinkstervakantie 

Ma t/m do 12 t/m 15 juni Wandel4daagse Ter Apel 

Vrijdag 16 juni Schoolreis groep 5 en 6 

Woensdag 21 juni Studie dag, leerlingen zijn vrij 

Woensdag 21 juni OAC vergadering 

Woensdag  28 juni Sportdag Ter Apel alle groepen 

Maandag 3 juli Schoolreis groep 1 en 2 

Maandag 10 juli Schoolreis groep 7 

Maandag 17 juli Schoolreis groep 3 en 4 

Maandag 24 juli  Start zomervakantie 
 

We hebben een aantal weken geleden een vragenlijst uitgedeeld onder de ouders over 

de schooltijden. Hier hebben we veel reacties op gekregen en deze hebben we reeds 

met u gecommuniceerd. Een aantal ouders vroeg om meer informatie. Dat doen we 

door deze nieuwsbrief en een ouderavond op woensdag 31 mei om 19.30 uur.  

Waarom het vijf gelijke dagen model?  
 
De wereld is veranderd: In vergelijking met 100 jaar geleden is er veel veranderd in 
Nederland. Toen was er nog een agrarische samenleving waarbij kinderen ’s ochtends 
moesten helpen met melken en tussen de middag thuis warm eten kregen. Nu werken 
beide ouders vaak buitenshuis.  
 
Pedagogisch voordeel: Het kind hoeft niet steeds te schakelen tussen verschillende 
locaties en verschillende gezichten. Dit geeft meer rust.  
 
 
 



Rust in het programma: Het vijf gelijke dagen model geeft meer rust, duidelijkheid en 
regelmaat voor kinderen. Minder wisselmomenten gedurende de dag tussen onderwijs 
en opvang. Alle kinderen eten ’s middags op school zonder uitzondering. Door kortere 
pauzes raken kinderen minder uit hun leerritme dus ook minder afgeleid. Een kortere 
overblijf door leerkrachten geeft rust en beperkt het werktijd-verlies door de 
overgangen van de ene naar de andere persoon.  
 
Effectieve leertijd: Het vijf gelijke dagen model maakt lange werkperiodes in de 
ochtend mogelijk. Hierdoor kunnen kinderen tot betere en diepere concentratie komen 
tijdens hun werk. Het ritme van de kinderen wordt niet onderbroken, waardoor het werk 
effectiever zal worden. Door de kortere middagpauze blijven de kinderen in het 
schoolritme. Leerstof kan gelijk worden verdeeld over de schooldagen.  
 
Rust voor de leerkrachten: Leerkrachten zijn eerder klaar met hun lesgevende taken 
en hebben daardoor meer tijd voor hun niet lesgeboden taken. Er hoeft minder werk 
mee naar huis te worden genomen. Het maakt niet uit welke dag een leerkracht werkt. 
Alle werkdagen hebben dezelfde indeling. De leerlingen werken geconcentreerder. 
Doordat de lunchpauze korter is en door leerkrachten begeleid, zijn er minder 
incidenten op het schoolplein die aan het begin van de middag opgelost moeten 
worden. Bijna alle leerkrachten (h)erkennen dit.  
 
(Meer) uniformiteit voor ouders: De schooltijden van de onderbouw en bovenbouw 
zijn gelijk en daardoor plezieriger voor ouders.  Alle kinderen uit een gezin gaan 
dezelfde tijden naar school. 
 
Dagindeling 
Bij  het vijf gelijke dagen model kan de dag er als volgt uitzien:  
 
08.30 uur    start van de lesdag  
11.45 uur - 12.15 uur  lunchpauze en buitenspelen voor de groepen 3 t/m 5  
12.00 uur - 12.30 uur  lunchpauze en buitenspelen voor de groepen 6 t/m 8 
12.15 uur – 12.45 uur  lunchpauze en buitenspelen voor de groepen 1 en 2 
14.00 uur   einde lesdag  
 
Alle kinderen eten tussen de middag hun broodje op school. Dat gebeurt in de eigen 
klas met in principe de eigen leerkracht. De kinderen nemen hiervoor hun eigen 
broodje(s) en beker drinken mee. De middagpauzes van de onder- en bovenbouw 
vinden op verschillende momenten plaats zodat de kinderen niet allemaal op hetzelfde 
moment op het schoolplein spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schooltijden 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 8.25 – 13.55 

uur 

8.25 – 13.55 

uur 

8.25 – 13.55 

uur 

8.25 – 11.55 

uur 

8.25 – 11.55 

uur 

Groep 2 8.25 – 13.55 

uur 

8.25 – 13.55 

uur 

8.25 – 13.55 

uur 

8.25 – 13.55 

uur 

8.25 – 11.55 

uur 

Groep 3 

t/m 8 

8.30 – 14.00 

uur 

8.30 – 14.00 

uur 

8.30 – 14.00 

uur 

8.30 – 14.00 

uur 

8.30 – 14.00 

uur 

 
Financiële gevolgen  
Verandering van schooltijden kán financiële gevolgen voor u hebben. Dit is afhankelijk 
van of u straks meer of minder voorschoolse of naschoolse opvang afneemt. Kosten 
voor de Tussenschoolse opvang gaan verdwijnen.  
Via de website www.toeslagen.nl kunt u voor uw eigen situatie de financiële gevolgen 
berekenen.  
Indien u voor uw kind nu geen voorschoolse of naschoolse opvang afneemt en dat ook 
in de nieuwe situatie niet gaat doen, hebben andere schooltijden voor u geen financiële 
gevolgen.  
 

BSO 

Andere schooltijden kunnen gevolgen hebben voor uw opvang. Mocht u gebruik 

maken of gebruik willen maken van Buitenschoolse opvang (BSO), kunt u zelf contact 

opnemen met een kinderopvang organisatie. Rzijn en de Tanties zijn twee BSO’s die 

kinderen ophalen van school. Deze twee organisaties zijn ook aanwezig tijdens de 

ouderavond, voor eventuele vragen van ouders over opvang.  

Stembiljet 

Donderdag 1 juni krijgen alle oudste leerlingen van een gezin een papieren stembiljet 

mee. Alle stemmen worden dinsdag 13 juni geteld (zorg dat het stembiljet dan ook 

terug is op school). Door een stembiljet in te vullen, biedt u het team inzicht in uw 

voorkeur. Dit nemen we als team mee in onze besluitvorming over schooltijden vanaf 

schooljaar 2017-2018. De ouders/verzorgers van de leerlingen van de huidige groep 

8 ontvangen alleen een stembiljet indien er nog jongere broertjes of zusjes op school 

zitten. De andere leerlingen van groep 8 zullen niet meer met de mogelijk gewijzigde 

schooltijden te maken krijgen. 

We hopen in de week van 19 juni u te informeren over de schooltijden van het 

schooljaar 2017-2018. 

 

 



Ouderavond 

We willen ouders zo goed mogelijk informeren. Daarom organiseren we woensdag 31 

mei een ouderavond voor ouders die meer informatie willen over een eventuele 

verandering in lestijden. U bent uiteraard vrij om te kiezen of u hiervan gebruik wilt 

maken. Voor ons is het handig om te weten of u wel of niet meer informatie nodig hebt 

over het vijfgelijke dagenmodel. U kunt dit doorgeven via de mail: pork@primenius.nl 

of doorgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 
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