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Het Bestuur van ‘Kaleidoscoop’ wordt gevoerd door de  
Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde, Gedempte Gracht 25, 3894 BA, 

  Zeewolde 

 
Betreft:  nieuwe schooltijden Kaleidoscoop 
Datum: 18 juli 2013 
 
Beste ouders, 
 
Afgelopen periode hebben ouders van Kaleidoscoop kunnen reageren op de wijziging van 
schooltijden. Naar aanleiding van de inhoud en het aantal reacties is het besluit genomen om 
het nieuwe rooster met ingang van komend schooljaar in te laten gaan. Het nieuwe rooster, 
zoals onderaan deze brief is weergegeven, gaat dus per 2 september 2013 in.   
 
De werkgroep schooltijden heeft na onze oproep vijf reacties gehad op het voorstel zoals dat 
gedaan is in de brief van 3 juli en de Scoop van 5 juli. Van de 124 gezinnen die kinderen bij 
ons op school hebben was dit geen significant aantal. Die ouders die gereageerd hebben zijn 
persoonlijk of via de mail benaderd. Ze hebben, na uitleg, allen aangegeven dat zij de 
redenering achter de verandering van schooltijden begrijpen.  
 
De vaststelling van de studie- en vakantiedagen zal plaatsvinden in de eerste schoolweek van 
het komende schooljaar. De dagen zullen, in samenspraak met de MR, verspreid over het 
schooljaar gepland worden. Ook zullen ze op verschillende dagen in de week gepland 
worden. Spoedig na de vakantie ontvangt u van ons een overzicht van data.  
De eerste studiedag zal zijn op 18 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie). 
 
Definitieve schooltijden: 
 
 Ochtend Middag  
Maandag  8.30 – 12.15 13.15 – 15.15 (alle groepen) 
Dinsdag  8.30 – 12.15 13.15 – 15.15 (alle groepen) 
Woensdag 8.30 – 12.30  (alle groepen) 
Donderdag 8.30 – 12.15  13.15 – 15.15 (groepen 1 t/m 8 school; ’s middags 

4-jarigen in overleg) 
Vrijdag  8.30 – 12.15 13.15 – 15.15 (groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij; 

groepen 5 t/m 8 gehele dag school) 
 
De inloop zal in de ochtend vanaf 8.20 uur zijn. Voor de middag blijft dat 13.05 uur.  
 
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep schooltijden.  
 
Aart Wouters 


