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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Net als alle SBO- en VSO-scholen in onze
regio heeft ook De Klimop school de wens
geuit om haar onderwijs aan te bieden op 5
gelijke schooldagen en heeft hier op 19
januari een presentatieavond over gehouden.
De reden om over te stappen naar het 5
gelijke dagenmodel is omdat wij
onderwijskundig grote voordelen zien.
Immers wij willen het beste onderwijs voor
uw kind. Dit model biedt de mogelijkheid
voor school om lestijd effectiever in te zetten
voor de kinderen.
Meer effectiviteit ontstaat door korte
lesdagen, kortere pauze, meer rust in de
school.

Korte lesdagen zorgt ervoor dat de
concentratie beter bestendigd.

Kortere pauze zorgt voor minder
“gedoe” op het plein wat de rust in de
klas ten goede komt.

Rust in de school zorgt voor betere
leerhouding.
Daarnaast is voor een groot deel van onze
leerlingen een schooldag tot 15.00 uur erg
lang, zeker gezien de reistijd van de meeste
van onze leerlingen.
Voor leerkrachten speelt dat er op de lange
dagen weinig tijd overblijft voor het
voorbereiden van lessen van de volgende dag
en met het gelijke dagen model is er meer
ruimte voor voorbereiding en eventuele
overleggen met ouders.
Er zijn ook praktische voordelen aan dit
model.
Als alle SBO- en VSO-scholen samen naar het
vijf-gelijke-dagen-model kunnen overstappen
geeft dat voor onze leerlingen veel voordelen.
Zo wordt voorkomen dat leerlingen bij een
school instappen in de bus om naar huis te
gaan en vervolgens een uur voor de deur van
de volgende school te moeten wachten tot
die school uit is.

Aangezien er inmiddels in onze regio ook veel
andere scholen overgestapt zijn naar het vijfgelijke-dagen-model, geeft dit onze kinderen
ook de gelegenheid om meer tijd te hebben
om naar sport of hobby’s te gaan of in de
buurt met vriendjes te spelen.
In ons geval zou dat betekenen dat de
leerlingen elke dag van 8.30 uur tot 14.20
uur op school zijn. Wij willen deze
verandering met ingang van schooljaar
2017/2018 in laten gaan.
Natuurlijk zullen we rekening houden met
leerlingen die door hun ouders gebracht en
gehaald worden. Mocht het zo zijn dat er
broertjes en of zusjes tegelijkertijd beginnen
of eindigen op een andere school dan
verzorgt de Klimop school de opvang van
onze leerlingen.
In de ochtend vanaf 08.15 uur en in de
middag tot 14.30 uur. (zie ook vraag 9)
Wij begrijpen dat dit een belangrijk besluit is
en willen dan ook met u dit besluit goed
voorbereiden en de mogelijke overgang zo
soepel mogelijk laten verlopen.
Tijdens de ouderavond van 19 januari hebben
we met elkaar de voor en nadelen besproken,
de meerderheid van de ouders heeft
aangegeven het 5 gelijke dagen model een
goed initiatief te vinden. Er waren ook
bezwaren en deze kwamen veelal voort uit de
bezorgdheid over opvang.

In deze nieuwsbrief beantwoorden we uw
vragen of opmerkingen die u gesteld of
gemaakt heeft naar aanleiding van het stukje
over Nieuwe Schooltijden in de Maandbrief
van november 2016. We hopen hiermee uw
vragen te hebben beantwoord. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben, stuurt u deze
dan aan info@klimopschool.net.

Vraag 1
Is er onderbouwing beschikbaar voor dit
model:
Meer informatie over gelijke schooltijden kunt
u vinden op:
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/
2015/01/17/5-gelijkedagenmonitor
Vraag 2
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. We onderzoeken op dit
moment hoe leerlingen daar tegen aankijken.
Vraag 3
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.
Vraag 4
Waarom moet het vijf gelijke dagen
model samen met de andere SO en SBOscholen?
Als alle SBO- en VSO-scholen samen naar het
vijf-gelijke-dagen-model kunnen overstappen
geeft dat voor onze leerlingen veel voordelen.
Zo wordt voorkomen dat leerlingen bij een
school instappen in de bus om naar huis te
gaan en vervolgens een uur voor de deur van
de volgende school te moeten wachten tot
die school uit is.

Vraag 5
Mijn kind heeft nu geen school op
woensdag,
komt dat te vervallen?
Wanneer we als school overgaan op het 5
gelijke dagen model, betekent dat inderdaad
dat voor alle leerlingen er dezelfde
schooltijden komen. Dus ook de jongste
leerlingen gaan de woensdag naar school.
Mocht dit voor een enkele leerling te veel
zijn, dan kunnen er op individuele basis
uitzonderingen worden gemaakt.
Vraag 6
Wanneer zou het vijf gelijke dagen
model ingaan ?
We streven ernaar om vanaf het nieuwe
schooljaar 2017/2018 te gaan starten met
het vijf gelijke dagen model.

Vraag 7
Hoe komt het dat sommige scholen met
het 5 gelijke dagen model eerder uit
zijn?
In het regulier onderwijs is het over het
algemeen zo dat alleen de basisscholen het 5
gelijke dagen model voeren. Omdat wij ook
het VSO op school hebben en deze kinderen
meer lesuren moeten maken kiezen we voor
gelijke tijden. Dit is ook voor het vervoer
omdat zowel SBO als VSO kinderen bij elkaar
in de bus zitten
Vraag 8
Als ik het niet haal om op tijd te komen?
Wat dan?
Omdat het logisch is dat het tijd kost om
opvang te regelen willen we u vanaf augustus
2017 ondersteunen en aanbieden om uw kind
op te vangen tot 15.00 uur (oude tijd), dit is
een overgangsregeling en kunnen we heel
schooljaar 2017-2018 aanbieden.
Tevens onderzoeken we (zie maandbericht)
de behoefte aan opvang. Inmiddels ben ik
hierover met enkele organisaties in gesprek
en de mogelijkheden die zij kunnen bieden.
Dit is ook afhankelijk van de vragen en
behoeften van de ouders.

