
 

 

 

 

 

Uitslag enquête schooltijdenonderzoek 

                                                                                21 juni 2021 

 

Beste ouders/verzorgers,                                                                                    

 

De afgelopen weken heeft de werkgroep Schooltijdenonderzoek onderzoek gedaan naar;              

• Welke schooltijden zijn er?  

• Wat zijn de voor- en nadelen?  

• Wat past het beste bij OBS de Piramide? 

 

We hebben literatuur bekeken, personeel van andere scholen bevraagd en een enquête uitgeschreven. 

Er was een groot respons op de enquête, waarbij er vier keuzes waren; vijf-gelijke-dagen-model, oude 

schooltijden handhaven, continurooster met woensdagmiddag vrij en geen mening. 

Bijna driekwart van onze ouders geeft aan een ander rooster te willen. Hiervan kiest 2/3 van de ouders voor 

het continurooster. Ook de leerkrachten hebben apart mogen stemmen evenals onze kinderen vanaf groep 

5 tot en met groep 7. Bij de leerkrachten was een groot animo voor het continurooster en bij de leerlingen 

koos de overgrote meerderheid voor het continurooster met een lange woensdagmiddag vrij. 

 

Wij zijn van mening dat een continurooster met een vrije woensdagmiddag een hele goede keuze is voor 

OBS de Piramide en hebben dit model voorgedragen bij onze MR. Zij hebben ingestemd met dit model. Na 

een jaar gaat de werkgroep dit schooltijdenmodel evalueren. 

 

Komend schooljaar 2021-2022 gaat OBS de Piramide werken met nieuwe schooltijden.  

De school start iedere ochtend om 8.20 uur (vanaf 8.15 uur is de school open) en eindigt om 14.15 uur. 

Behalve op woensdag, want dan is de school om 12.30 uur uit. 

 

De keuze om te beginnen om 8.20 uur en dus te eindigen om 14.15 uur komt o.a. voort uit 

veiligheidsoverweging. De Schalm gaat om 14.30 uur uit en dan zou de veiligheid van onze kinderen in 

gevaar kunnen komen doordat er teveel verkeer in de buurt is. Daarnaast blijft er dan ook weinig extra 

ruimte over in de middag . 

We kijken terug op een gedegen proces en bedanken u voor het invullen van de enquête. 

 

Namens het M.T van OBS de Piramide melden wij u dat dit schooljaar de (corona)schooltijden gehandhaafd 

blijven tot de zomervakantie! 

 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De werkgroep schooltijdenonderzoek 


