
 
 

 
 
3 keuzemodellen nieuwe schooltijden 
 
 

Keuze 1: traditioneel rooster: 
• schooldagen met een apart ochtenddeel (8.30-12.00 uur) en een apart middagdeel (13.15-

15.15 uur)  
• tussen de middag kinderen vrij: overblijven of naar huis  

• woensdagmiddag kinderen vrij  
 
 
Voordelen van het traditionele rooster:  

✓ De leerlingen hebben de mogelijkheid om tussen de middag even naar huis te gaan. 
✓ In alle rust opladen voor de middag voor leerlingen die niet overblijven.  
✓ Dit zijn we gewend, alles blijft zoals het was.  
✓ Minder kosten voor BSO-ouders. 
✓ 4-jarige kinderen die net op school zijn begonnen worden soms in de middag thuisgehouden, 

omdat ze moe zijn van school. Met dit rooster kan dat.  
✓ Er wordt gesuggereerd in Duo onderwijsonderzoek dat de beste tijd om met aandacht en 

concentratie te werken tussen 10.00 -12.00 uur en tussen 14.00 -16.30 uur ligt.  
✓ In de bovenbouw kunnen de leerlingen zelfstandig naar huis om te eten. 

 
 
Nadelen van het traditionele rooster: 

- Er blijven steeds meer kinderen over, waardoor er gebruik gemaakt moet worden van de 
klaslokalen. 

- Leerlingen komen geregeld druk en onrustig terug van de overblijf.  
- Lange dagen, de lestijd wordt onderbroken en in de middag moet er opnieuw gewerkt 

worden aan de juiste mindset. 
- Veel onrust en drukte in de school door een volle overblijf.  
- Weinig mogelijkheden voor naschoolse activiteiten.  
- Bij slecht weer is het vooral voor jonge kinderen, als ze onder schooltijd ook niet naar buiten 

kunnen, een lange dag.  
- Te laat komen, ouders moeten de kinderen meerdere malen per dag brengen en ophalen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Keuze 2: continurooster: 
• schooldagen van 8.30-14.30 uur  

• woensdagmiddag vrij (12.15 uur) 

• korte lunchpauze, verplicht eten op school  
 
Voordelen van het continurooster   

✓ Woensdagmiddag vrij. 
✓ Weinig of geen wisseling van gezichten/opvoeders.  
✓ Kortere schooldagen, meer tijd voor hobby’s van de kinderen.  
✓ Meer rust in school en één keer inlooptijd.  
✓ Meer tijd voor naschoolse activiteiten . 

 
Nadelen van het continurooster :  

- Voor sommige kinderen is het prettig om thuis te kunnen eten.  
- Je mist de inloop in de middag. 
- Meer BSO afnemen voor ouders, extra kosten. 
- Je kunt als ouder niet kiezen tussen wel of niet laten overblijven.  
- Het verschil tussen 14.30 uit en 15.15 is niet zo heel erg groot. 
- De leerkracht moet 30 minuten per dag vrij geroosterd worden. Dit geeft mogelijk meer 

studiedagen, extra kosten voor de school en de uren leerkracht kunnen niet gebruikt worden 
voor organiseren van feesten. 

- Mogelijk inzet ouders nodig voor pauzes. 
 
 

Keuze 3: vijf gelijke dagenrooster 
 

• vijf schooldagen van 8.30-14.00 uur  

• korte lunchpauze, verplicht eten op school  
 
Voordelen van het vijf gelijke dagenrooster: 

✓ Duidelijk voor kinderen en ouders als alle dagen gelijk zijn.  
✓ Weinig of geen wisseling van gezichten/opvoeders.  
✓ Elke middag tijd voor sportclubs of hobby’s van kinderen.  
✓ Meer rust in school en één keer inlooptijd.  
✓ Geen overblijfkosten en overblijfmoeders nodig. 
✓ Het verschil tussen 15.15 uur en 14.00 uur is aanzienlijk groter.  
✓ Meer tijd voor de naschoolde opvang om activiteiten te organiseren.  

 
 
Nadelen van het vijf gelijke dagenrooster:  

- Voor sommige kinderen is het prettig om thuis te kunnen eten.  
- Je mist de inloop in de middag. 
- Geen vrije woensdagmiddag meer.  
- Meer BSO-afname voor ouders, ouders moeten meer betalen. 
- Je kunt als ouder niet kiezen tussen wel of niet laten overblijven.  


