
Schooltijden op de 
Maranathaschool

Op zoek naar win-win-win bij veranderingen in 
de schooltijden



● Draagkracht Team: >75% 
(vastgesteld in werkverdelingsplan)

● Draagkracht ouders: >72% 
(vastgesteld door de MR op basis van de 1e peiling)



Betrouwbaarheid 
ouder-vragenlijst
minimale betrouwbaarheid 

bij >58% & 
een maximale 

betrouwbaarheid bij >78%.

xxx

Het percentage 
ingevulde 

vragenlijsten 
schooltijden van de 
Maranatha = 85%



Continurooster
Team Maranathaschool 

(peiling dec. 2020)
Ouders Maranathaschool 

(peiling dec. 2020)



Waarom willen de leerkrachten 
een continurooster:



Voordeel voor de 
leerlingen:

● Ze hoeven niet meer naar huis, dit 
geeft minder onrust na de pauze. De 
kortere pauze is logischer voor de 
voortgang van de lessen.

● Het biedt structuur en duidelijkheid 
(iedereen hetzelfde rooster)

● De leerlingen zijn meer 
geconcentreerd 

● Effectieve besteding van de leertijd
● Ze zijn eerder thuis, dus ook meer 

ruimte om af te spreken.
● Naschoolse- of buitenschoolse 

opvang heeft meer tijd voor 
activiteiten

● Sport-, muziek/ en andere 
verenigingen kan meer gevolgd 
worden door de leerlingen.

Voordeel voor de 
leerkrachten:

Voordeel voor de kwaliteit 
van het onderwijs:

● Leerkrachten hebben 
overdag meer tijd voor niet- 
onderwijs gebonden taken.

● Effectieve besteding van de 
leertijd

● Meer tijd voor vergaderingen, 
overleg met collega’s en/of 
studiemomenten na school.

● Meer tijd om je werk voor de 
klas op school af te ronden.

● Meer rust en continuïteit als 
er geen TSO is.

● Doordat de leerlingen niet 
naar huis gaan, blijven ze 
meer in het schoolritme 
zitten. 

● De lestijd op school wordt 
effectiever besteed

● Indien we zelf de TSO doen, 
meer zicht op de leerlingen, 
waardoor gedragskwesties en 
ruzies minder snel ontstaan.

● Er heerst rust en regelmaat 
in de school

● Continuïteit van het 
onderwijs



Voordeel voor de ouders:

● Het is makkelijker voor ouders 
om hun werktijden op school af 
te stemmen.

● Veiliger: kinderen hoeven maar 
twee keer (in plaats van vier 
keer) door het drukke verkeer.

● Ouders hoeven hun kind maar 
één keer te brengen en één 
keer te halen.

● Jongere broertjes en zusjes 
hoeven ook maar één keer heen 
en weer.

Mogelijke nadelen:

● Voor sommige ouders is het juist lastig dat de 
school eerder uit is.

● Kosten van de naschoolse- (nso) of 
buitenschoolse opvang (bso) kunnen hoger 
worden, omdat er meer uren moeten worden 
afgenomen.

● Kinderen kunnen tussen de middag niet even 
naar huis en in hun veilige omgeving tot rust 
komen.

● Geen keuze tussen wel of niet overblijven.



Wat vinden de leerlingen van 
een continurooster:



Enkele ervaren voordelen:

● Het samen eten in de klas met de 
juf/meester is leuk.

● Je hebt een lange middag om te 
spelen en om af te spreken.

● Tussen de middag met iedereen 
buitenspelen is leuk.

● Je hoeft tussen de middag niet naar 
huis te haasten.

Enkele ervaren nadelen:

● Sommige kinderen luisteren niet 
goed naar de TSO-oppas.

● We kunnen tussen de middag niet 
even naar huis (er is geen keuze).

● Je mist het thuis eten met je 
broertjes/zusjes.

● Je kunt niet kiezen tussen binnen of 
buiten spelen tussen de middag.



80% van de ouders heeft een 
financiële bijdrage over voor het 
realiseren van het continurooster.



Starttijd

● 94% van de ouders is tevreden over de huidige begintijd van de 
school. 

● 100% van de leerkrachten is tevreden over huidige begintijd 8.30 uur.

● 25% van de ouders geeft aan het (zeer) prettig te vinden als de 
school om kwart over 8 zou beginnen. 

● 20% van de leerkrachten is positief over een starttijd van 8.15 uur



Slottijd

14.00 uur:
● 34% van de ouders heeft voorkeur voor de eindtijd 14.00 uur. 
● 80% van de leerkrachten heeft voorkeur voor de eindtijd 14.00 uur.

14.30 uur:
● 83% van de ouders heeft voorkeur voor de eindtijd 14.30 uur 
● 53% van de leerkrachten heeft voorkeur voor de eindtijd 14.30 uur.

15.00 uur:
● 64% van de ouders heeft voorkeur voor de eindtijd 15.00 uur. 
● 13% van de leerkrachten heeft voorkeur voor de eindtijd 15.00 uur.


