
Nieuwe schooltijden op de Martin Luther Kingschool 
Vanaf 21 augustus 2017: Alle groepen maandag tot en met vrijdag 8:30 tot 14:00 uur. 
Veelgestelde vragen en antwoorden 
 
Laatste wijziging: 30 maart 2017 
 
Ouders hebben ons de volgende vragen gesteld: 
 
A 
Vindt er een afstemming plaats met Topkids, Paddestoel en Bruggetje ivm tijden brengen 
en halen? 
Wij gaan in overleg met Topkids en de Paddestoel om te vragen of zij (net als bij de 
huidige schooltijden) de kinderen komen brengen en/of halen. 
Met Het Bruggetje hebben wij geen afspraken gemaakt op het gebied van brengen en 
halen omdat wij dit bij de huidige schooltijden en de nieuwe schooltijden niet relevant is. 
 
B 
Hoe gaan de kinderen in de bovenbouw om met de andere schooltijden? 
Op internet zijn diverse onderzoeken gepubliceerd over dit onderwerp. De ervaring zijn 
overwegend positief. Uit alle (ons bekende) onderzoeken blijkt dat het overgrote deel van 
de kinderen en ouders blij is met het vijf gelijke dagenmodel. 
 
Biedt de BSO opvang tot 14:00 uur en tot 18:30 uur?  
info volgt 
 
 
Welke mogelijkheden worden er door de BSO geboden t.a.v. de nieuwe schooltijden?  
info volgt 
 
De kinderen maken langere dagen op de BSO, is er afstemming tussen BSO en 
school/sport, etc.? 
info volgt 
 
H 
Moeten de kinderen de handen wassen voor het eten? 
Dit is niet anders als in de huidige situatie. De kinderen mogen voor het eten hun handen                 
wassen, maar dit is niet verplicht. Heeft een kind echt vieze handen dan zal de leerkracht                
het kind vragen de handen te wassen. 
 
I 
Hoe verlopen de fases van de implementatie? 
Via de website van de school wordt een FAQ geplaatst vanuit de input van de ouders. 
Intern spreken wij alle vergaderingen over de overstap naar het continurooster. 
 
Op de Kievit gaat om 8:20 uur de deur open en kunnen de kinderen tot 8:30 uur inlopen. 
Gaat de Martin Luther Kingschool ook voor dit model kiezen? 
Wij zijn nog aan het onderzoeken of dat passend is voor onze school. Meer info volgt. 
 
K 
Gaat de Kievit ook mee op vijf gelijke schooldagen? 
Vooralsnog heeft de Kievit geen plannen om over te gaan op vijf gelijke schooldagen. 
 
Komt er in elke klas een koelkast in verband met etenswaren? 
Wij zijn niet van plan om voor alle groepen een koelkast aan te schaffen. De kinderen die                 
nu overblijven leggen hun etenswaren ook niet in de koelkast. Er zijn speciale koeltasjes              
in de handel die aangeschaft kunnen worden. o.a. bij: nl.aliexpress.com  
 
L 

http://nl.aliexpress.com/


Blijven de kinderen de hele dag bij dezelfde leerkracht? 
In principe blijven de kinderen de hele dag bij dezelfde leerkracht. In de pauzes wordt er                
gewerkt met een rooster voor pleinwacht.  
In de huidige situatie worden leerkrachten soms uitgeroosterd voor andere taken zoals            
ict en cultuur. In dat geval staat er een andere leerkracht voor de groep. Mogelijk dat dit                 
in de nieuwe situatie ook voorkomt.  
 
Hoe gaan jullie het doen als een kind totaal niet met de leerkracht overweg kan, zo dat 
die wel zijn rustmoment kan oppakken. 
Hier wordt een zeer zorgelijke situatie geschetst. De leerkracht is professional en alle             
kinderen moeten zich veilig en gewaardeerd voelen in de klas. Mocht dit niet zo zijn dan                
zullen wij in overleg met de leerkracht, intern begeleider en eventueel directie zoeken             
naar een passende oplossing. Feitelijk is dit niet anders als in de huidige situatie. 
 
Lunchen de kinderen in hun eigen lokaal? 
De kinderen lunchen in hun eigen lokaal, bij de eigen leerkracht. 
 
Mag mijn kind thuis lunchen? 
Nee, de kracht van het vijf gelijke dagen model zit er juist in dat de kinderen in de 
schoolse situatie blijven en vlot verder kunnen met de les. Voordeel is dat de kinderen 
dan al om 14:00 uur vrij zijn. 
 
Wordt er uit de bijbel gelezen na de lunch? 
Dit doen we nu niet tijdens de overblijf. Er zijn geen plannen om dit in de nieuwe situatie 
aan te passen. 
 
Krijgen de kinderen de gelegenheid om te bidden voor de lunch? 
In de huidige situatie krijgen de kinderen de gelegenheid om te bidden voor de lunch. Dit 
gaan wij niet veranderen en zal dus ook in het nieuwe schooljaar zo blijven. 
 
Mogen wij zelf bepalen wat de kinderen drinken tijden de lunch? (bijvoorbeeld 
yoghurtdrank) 
In principe mogen de kinderen (in overleg met hun ouders) zelf bepalen wat ze drinken, 
mits dit binnen het redelijke blijft. Frisdrank is echter niet toegestaan. 
 
Is er een mogelijkheid om de lunch gekoeld te bewaren? 
Wij zijn niet van plan om voor alle groepen een koelkast aan te schaffen. De kinderen die                 
nu overblijven leggen hun etenswaren ook niet in de koelkast. Er zijn speciale koeltasje              
in de handel die aangeschaft kunnen worden. 
 
Worden er regels opgesteld waarin staat beschreven wat de kinderen voor hun lunch mee 
mogen brengen? 
Behalve dat er géén snoep wordt gegeten zijn wij niet van plan om verdere regels op te 
stellen. In de huidige situatie zijn deze er ook niet. In de regel weet iedereen wat er 
onder een lunch wordt verstaan. Mocht dit niet zo zijn dan zullen wij ouders hierop 
aanspreken. Desgewenst kunnen wij op een later tijdstip alsnog regels opstellen. 
 
Heeft mijn kind genoeg tijd om zijn lunch op te eten? 
De lunchtijd veranderd niet in de nieuwe situatie. Voor de kleutergroepen wordt de 
lunchtijd soms als tekort ervaren. Dit kunnen zij ondervangen door iets eerder te 
beginnen met de lunch. Gezien het totaal aantal lesuren dat de kinderen in acht jaar 
maken is daar voldoende ruimte voor. 
 
Hoe gaat het met grotere groepen tijdens de lunch? 
In de huidige situatie worden overblijfgroepen samengevoegd. De kinderen die nu al 
overblijven zijn gewend om in een grotere groep te lunchen. Omdat de eigen leerkracht 
in het lokaal blijft en ook zijn/haar lunch eet levert dit in de praktijk nooit problemen op.  
 



P 
Wat zijn de consequenties van de kortere pauzes? 
De ervaring van andere scholen is dat er minder conflicten zijn op het plein en de lessen 
na de pauze sneller starten omdat de kinderen in het schoolritme blijven. 
 
R 
Worden er rustplekken voor de kinderen gecreëerd zodat kinderen die dat willen zich 
even terug kunnen trekken? (bijvoorbeeld binnen lezen) 
In geval dit nodig is zal dit gebeuren. 
 
S 
Is er in de praktijk nog ruimte om bij te schaven? 
De ontwikkelingen in het onderwijs staan nooit stil. Er is en blijft ruimte om bij te 
schaven. In het nieuwe schooljaar komt de werkgroep TSO nog twee keer bijeen om te 
kijken waar en hoe bijschaven wenselijk is. 
 
Hoe ziet de praktische invulling van de schooldagen eruit? (pauzes, plein) 
Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag vanaf 8:30 uur tot 14:00 uur naar school.  
Alle kinderen lunchen op school. 
‘s Morgens en na de lunch hebben de kinderen 15 minuten buiten pauze. 
 
Vindt er afstemming plaats met de sportverenigingen? (woensdagmiddag en 
vrijdagmiddag) 
De sportverenigingen zijn op de hoogte en/of worden op de hoogte gesteld van de 
nieuwe schooltijden. Het is aan de sportverenigingen of zij hierop aan willen sluiten. 
 
W 
Kunnen we dit schooljaar wenmomenten plannen voor het continurooster? 
Nee, echter donderdag 13 april hebben de kinderen tot 14:00 uur les in verband met 
Pasen. Ook de Feestdag op 6 juli heeft een continurooster. Je zou dit als een soort 
‘wenmomenten’ kunnen zien. 
 
Z 
Hoe gaat de school om met kinderen die extra zorg nodig hebben? 
De manier waarop wij extra zorg bieden zal niet veranderen. Net als bij de huidige 
schooltijden kijken wij naar de behoeftes van de kinderen. Daar proberen wij zo goed 
mogelijk op aan te sluiten. 


