
�
��������	�

��������
�

��������������
������

� ���� ����� ���������

������ �� ��� �����

 �!"��������

� � � #��$%������
����#���

��	�& ��$%������
����#��  
 

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

  Zeewolde 

Beste ouders,                   Zeewolde, 3 juli 2013 
 
Eind april hebben wij u op de hoogte gesteld van de besprekingen rond de eventuele verandering van 
de schooltijden. De procedure omtrent schooltijden willen wij afronden. Daarover willen wij u op de 
hoogte stellen.  
De MR en het bestuur zijn, na afweging van alle belangen, voornemens met de voorgestelde 
schooltijden akkoord te gaan. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan vragen wij u om uiterlijk voor 
woensdag 10 juli uw bezwaar kenbaar te maken via de mail (info@icbkaleidoscoop.nl) , telefonisch 
(036-5234593) of via de directie. 
 
Het voorstel is: 
 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 2 t/m 8 school; 4-jarigen 

kunnen in overleg thuis gehouden 
worden) 

Vrijdag       8.30 – 12.15 13.15 – 15.15 (groepen 1 t/m 4 vrij; groepen 5 t/m 8 
school) 

 
Gevolgen: 

• Voor leerlingen voor groep 1 wordt op de donderdagmiddag onderwijs aangeboden. Dit in 
overleg met betreffende ouders. (4-jarigen zijn namelijk nog niet leerplichtig). De kinderen 
worden op donderdagmiddag gesplitst in de groepen 1 en 2. De workshops kunnen daardoor 
op de donderdagmiddag ingeroosterd blijven.  

• De vrijdagmiddag blijft vrij voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Dit op uitdrukkelijke wens 
van veel ouders. 

• De eindtijd op woensdag is voor alle groepen gelijk. 
• Starttijd van de lessen is om 8.30. De inloop (deuren open) start om 8.20. 
• Omdat kinderen op de gewone schooldagen een kwartier langer naar school gaan zijn er op 

jaarbasis uren over (kinderen halen het verplichte aantal uren dat zij naar school moeten in een 
jaar in 37,6 weken in plaats van de normale 39,2 weken) 

• Dat geeft ruimte voor 8 extra studiedagen (Leerkrachten werken op school terwijl de 
leerlingen vrij zijn) en/of vakantiedagen. 

• Deze studiedagen worden in het begin van elk schooljaar samen met de directie en 
oudergeleding van de MR vastgesteld.  

• Daarbij kan gedacht worden aan het maken van twee weken meivakantie of de koppeling van 
een studiedag aan een vakantieweek (vrijdag vrij voor de kinderen).  

 
Wij houden u op de hoogte omtrent het definitieve besluit.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De werkgroep schooltijden.  


