
Nieuw schoolrooster 

na de zomervakantie

Achtergrondinformatie

Invulling onderwijstijd

Voordelen

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zullen we op de Schakel werken volgens het zogeheten 

‘vijf-gelijke-dagen model’. De leerlingen hebben vijf schooldagen van 8:30 tot 14:00. Tijdens de 

middagpauze eten alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 op school.

De resultaten van de enquête onder de ouders en het team zijn besproken binnen de MR en de 

leden sluiten aan bij de uitslag. We zijn ervan overtuigd dat deze schooltijden passen binnen ons 

(vernieuwende) onderwijs.

Door ons nieuwe schoolrooster krijgen de leerlingen in de onderbouw meer lestijd en de leerlingen 

in de bovenbouw wat minder onderwijsuren. Natuurlijk hebben we in kaart gebracht op welke manier 

we onze onderwijstijd het meest effectief kunnen inzetten. Hierbij houden we rekening met een 

evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.

De invulling van onze onderwijstijd voldoet aan de richtlijnen van de onderwijsinspectie.

Meer rust en energie

Betere aansluiting op naschoolse activiteiten

Oplossen ruimtegebrek tijdens lunchpauze

Minder benodigde vrijwilligers



totaal: 27,5 uur

Vakgebied Onderwijstijd

Rekenen 5 × 60 minuten = 5 uur

Begrijpend lezen 2 × 45 minuten = 1, 5 uur

Spelling 4 × 30 minuten = 2 uur (groep 3 en 4 bij 

voorkeur 30 minuten extra inplannen)

Taal 5 × 40 minuten = 3 uur en 20 minuten

Technisch lezen Groep 3: 5 × 90 minuten

Groep 4/5: 4 × 30 minuten

Groep 6: 3 × 30 minuten

Groep 7/8: 2 × 30 minuten

Schrijven Groep 3: 5 × 30 minuten

Groep 4: 4 × 30 minuten

Groep 5: 2 × 30 minuten

Groep 6: 1 × 30 minuten

Wereldoriëntatie 

(aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuur, topo, verkeer)

4,5 uur per week

Vakgebied Onderwijstijd

Sociaal Emotionele 

Ontwikkeling (Kwink)

1 × 30 minuten

Bewegingsonderwijs 2 × 45 minuten = 1,5 uur

Beeldende vorming 2 × 45 minuten = 1,5 uur

Muziek 1 × 30 minuten

Drama (2 blokken per jaar per 

bouw)

45 minuten per keer

Catechese 1 × 30 minuten

Vakgebied Onderwijstijd

Pauze eten 5 × 15 minuten = 75 minuten

Pauze buiten 5 × 30 minuten = 2,5 uur



Werkstuk:

Onderbouw:

Kiesknap:

In groep 5 en 6 wordt geen werkstuk meer gemaakt. In de taalmethode en ook in de methode 

voor Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) wordt hier expliciet aandacht aan gegeven. 

In zowel groep 7 als 8 wordt er één werkstuk gemaakt. Er is aandacht voor in de taalles en de 

leerlingen maken het werkstuk thuis. 

Door de extra onderwijstijd kunnen we meer tijd besteden aan een goede pengreep en een 

leesbaar handschrift.

Ook zullen wij vanaf groep 1 Engels gaan aanbieden.

Om onze leerlingen te helpen hun talenten te ontwikkelen, stimuleren we het doorzettingsvermogen 

en het onderzoekend leren. Dit bieden we nu aan met ‘Kiesknap’. 

We gaan tot januari “experimenteren” op welke manier Kiesknap een rol krijgt binnen ons onderwijs. 

Groep Kleine pauze Lunchmoment Buitenspelen

1 - 2 (A, B, C) Wisselend Wisselend 12:30

3 - 4 09:45 - 10:00 12:00 - 12:15 11:45 - 12:00

5 - 6 10:00 - 10:15 12:15 - 12:30 12:00 - 12:15

7 - 8 10:15 - 10:30 12:00 - 12:15 12:15 - 12:30

Pauzetijden
De pauzes zijn een onderbreking van de schooldag en voorkomen dat leerlingen aan één stuk 

bezig zijn met leren. In ons nieuwe schoolrooster gaan we uit van een kwartier (kleine) pauze in de 

ochtend en een halfuur (lunch) pauze in de middag.

De leerkrachten worden opgedeeld in twee groepen en kunnen zo afwisselend eten met de 

leerlingen in de groep, pauze houden en toezicht houden tijdens het buitenspelen op het plein. De 

kleuters gaan ook op meerdere momenten naar buiten. 

Lees de activiteiten na schooltijd op de volgende pagina 



Dinsdag Donderdag

08.30 - 09.15 Groep 7 Groep 5

09.15 - 10.00 Groep 5 Groep 6

10.15 - 11.00 Groep 4 Groep 4

11.00 - 11.45 Groep 3 Groep 3

12.30 - 13.15 Groep 6 Groep 8

13.15 - 14.00 Groep 8 Groep 7

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan nog steeds twee keer in de week gymmen. Op dinsdag en 

donderdag. Dit vindt plaats in de gymzaal naast de school. Op dinsdag krijgen alle kinderen gymles van de 

eigen groepsleerkracht en op donderdag verzorgt de vakleerkracht (Leon Pol) de gymles.

www.deschakelwoerden.nl

Leerkrachten hebben recht op twee keer een kwartier pauze onder schooltijd. Vanwege de rust en 

begeleiding van de leerlingen zal één pauzemoment plaatsvinden na schooltijd. 

Activiteiten als oudergesprekken en vergaderingen vinden plaats na 14:30. 

Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk plaats tussen 14:30 en 17:00. Er zal in de gespreksweek 

één avond beschikbaarheid zijn tot 19:00. Deze vindt u al terug in de jaarkalender.

Voorkeur heeft een fysiek gesprek met de ouders, maar een digitaal gesprek blijft mogelijk.

Activiteiten na schooltijd: 

Muziekonderwijs
Ook krijgen onze leerlingen nog steeds wekelijks muziekles van een vakdocent van het Klooster. We nemen 

deel aan het ‘Muziek Akkoord’ en maken gebruik van het kunst- en cultuurprogramma van KUVO. 

www.deschakelwoerden.nl
https://www.deschakelwoerden.nl/praktische-informatie/schoolkalender/

