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Inleiding
Voor u ligt de informatiebrochure over de schooltijden van de Pionier;
In deze informatiebrochure beschrijven we hoe de opvang- en school- en lestijden zijn ingericht.
Daarnaast komen de praktische zaken aan bod en wordt de organisatie uitgelegd.
Iedereen wil dat kinderen met plezier naar school gaan.
Een goed geregelde schooldag draagt bij aan een geslaagde schooldag!

Aanbod
Op meer en meer scholen in Nederland gaat, mede onder invloed van de veranderende maatschappij gaat
het onderwerp “Andere schooltijden” een rol van betekenis spelen.
Vanuit visie, vanuit de ouders, vanuit arbeidsparticipatie of vanuit de organisatie en maatschappelijke
ontwikkelingen komt meer en meer de vraag naar passende “modernere” schooltijden. Steeds meer ouders
worstelen met het combineren van werk en zorg.

Werk en Zorg combineren
Voor de Pionier betekent dit dat er voor de kinderen vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur een doorlopend aanbod is
voor “opvang en onderwijs”. Daardoor kunnen ouders de combinatie werk en zorg beter combineren.
Dat doen wij in samenwerking met kinderopvangorganisaties waarbij we zelf een
directe samenwerking hebben met Stichting Kinderopvang Oosterhout.
Voor kinderen die naar de Pionier gaan, biedt SKO buitenschoolse opvang aan.
Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang.
U kunt als ouder zelf een combinatie maken van de diverse opvangvormen, welke in dagdelen kunnen
worden ingehuurd.
De vestigingen van SKO en de voorschoolse/buitenschoolse opvang van de Pionier zijn geopend van 07.00 uur
tot aanvang school en van einde school tot 18.30 uur. Tot 17.30 uur is ook mogelijk.
Tijdens schoolvakanties zijn de diverse locaties geopend van 07.00 – 18.30 uur. Vakantie opvang kan, geheel
naar eigen behoefte, worden ingehuurd per hele of halve dag.

De schooltijden van de Pionier
Op de Pionier werken we met een continurooster.
Vanaf ’s ochtends is er van 7.00 uur tot 8.30 uur de mogelijkheid om voorschoolse opvang in te kopen bij
SKO. Na schooltijd is die mogelijkheid er voor de buitenschoolse opvang.
De onderwijstijd als volgt verdeeld:

Onderbouw:
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* Op de woensdag zijn de kleuters van groep 1 leerlingen altijd vrij.
De oudste kleuters van groep 2 zijn om de week vrij. (zie de kalender)
Vanuit onze visie vinden wij de “Break” in de week een welkom rustmoment.
Vooral jongste kleuters hebben zo genoeg energie voor de hele week.
De kleuters van groep 2 komen om de week op woensdag naar school.
Zij krijgen dan extra instructie en aandacht op de onderdelen lees- en
rekenvoorwaarden en beginnende geletterdheid als voorbereiding op groep 3.

Bovenbouw:

De lunch op de Pionier
Alle kinderen eten op school met hun leerkracht of pedagogische medewerker in de klas.
Het eten is een voor de groepen 1 en 2 een les-gebonden activiteit en duurt 25 minuten.
• Groep 1 en 2 lunchen tussen 12.00 en 13.00 uur (afhankelijk van het lesrooster).
• Groep 3 t/m 8 luncht tussen 12.00 tot 13.00 uur (afhankelijk van het lesrooster).
Naast fruit of een boterham voor de ochtendpauze, nemen de kinderen ook zelf hun lunchpakket en drinken
mee (bij voorkeur in één (koel)tas).

Vrijwillige schoolbijdrage voor de lunchopvang
Op De Pionier hanteren we een continurooster en lunchen alle kinderen op school. Op woensdagmiddag zijn
de kinderen vanaf 12.30 uur vrij en is er geen lunchmoment op school.
Om de kosten voor de lunchopvang te kunnen dekken, is een vrijwillige schoolbijdrage voor de overblijfkosten
vastgesteld op € 75,00 per kind per schooljaar.* (Bankrekeningnummer OBS De Pionier (NL57RABO
0123717388)
Bij de start van ieder schooljaar ontvangen ouders het verzoek voor de vrijwillige schoolbijdrage voor de
lunchopvang voor het gehele schooljaar (in termijnen betalen is op verzoek bij de directie mogelijk).
Deze bijdrage draagt bij aan inzet van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers, die de wettelijke lunchtijd
van de leerkrachten mogelijk maakt.
Om kostendekkend te kunnen zijn, vragen wij alle ouders de vrijwillige schoolbijdrage voor de lunchopvang te
betalen. Het solidariteitsprincipe wordt toegepast, voor alle kinderen geldt deze bijdrage.
* Kinderen die later in het schooljaar instromen betalen naar rato; €7,50 per schoolmaand, gerekend met 10
schoolmaanden per jaar. Zie https://www.obsdepionier.nl/ouders/
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Met een gezond verstand een gezonde lunch
De volgende richtinggevende uitspraken zijn gedaan:
• Zowel leerlingen, ouders als school vinden het belangrijk om aandacht te
geven aan gezonde voeding.
• Zowel leerlingen, ouders als school willen gezonde keuzes stimuleren.
• Het is een keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven.
Aan de andere kant maakt het kind deel uit van een klas waar school afspraken voor opstelt.
• Door een gezamenlijke aanpak voelt niemand zich buitengesloten.
• Leerlingen eten gezellig, in een fijne sfeer aan een tafel.
• Er is ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het advies,
bijvoorbeeld bij een dieet, (geloofs)overtuiging of allergieën.
• Voor de leerlingen zijn er stilteplaatsen in de school wanneer zij in alle rust willen eten.

Samen met kinderen, ouders en school zijn we tot een gezamenlijke visie
gekomen
Het is de bedoeling dat de kinderen hun maaltijd volledig opeten, zodat ze voldoende eten en drinken.
Overleg met uw kind de hoeveelheid, zodat er geen eten verspild wordt. Het drinken voor de lunch bij
voorkeur in een isoleerflesje (zodat het koel blijft) en de boterhammen in een bakje/trommel.
De kinderen eten aan een tafel. We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. (Brood wat niet wordt
opgegeten gooien we niet weg, maar gaat weer mee naar huis of de BSO. Dit bevordert een juiste
afstemming en dosering van de mee te geven lunch).

Educatieve aspecten van de lunch (WPO, art. 12, lid 2).
De Pionier heeft er voor gekozen om onderwijstijd te besteden aan de lunch voor de groepen 1 en 2 en wil
daarmee voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs.
Voor de groepen 3 t/m 8 kiezen we er niet voor gekozen om onderwijstijd te besteden aan de lunch.
Wij vinden voor deze groepen de “vrije tijd en vrije keuzes” belangrijker. Uiteraard streven wij met de
groepen 3 t/m 8 naar een gezonde educatieve lunch waarbij wij het samen zijn en goede sociale
omgangsvormen en veiligheid belangrijk zijn.
Bij het curriculumonderdeel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, wordt het volgende kerndoel beschreven: ‘De
leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen’.

1. Het bevorderen van gezond gedrag en een goede zorg voor het milieu
We gaan er vanuit dat de kinderen gezond eten mee krijgen.
Er wordt daarom op De Pionier aan de volgende tussendoelen gewerkt:
Voor de onderbouwgroepen 1 en 2 (kleuters)
•

belang van ontbijt, pauzehap en lunch

•

belang van voedsel

•

belang van brood, fruit en melk bij ontbijt, pauzehap en lunch

•

maximaal 7x per dag iets eten of drinken
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•

alternatieven voor riskant snoepgedrag

•

belang van rustig eten

Voor de bovenbouwgroepen stimuleren we:
•

belang van een goed voedingspatroon

•

behoefte aan voedsel, afhankelijk van lengte, gewicht, leeftijd en activiteit.

•

onderscheid tussen basisvoedingsmiddelen (inclusief drinken) en extraatjes

•

evenwicht in energieopname en energieverbruik

•

invloed van te veel of te weinig eten op je gezondheid

•

voedingsmiddelen uit de vijf groepen: brood/aardappelen, groente/fruit, melk/vlees, vet en drinken

•

hoofdtaken van de voedingsstoffen: eiwit, zetmeel, vet, vezels, water, vitamines en mineralen

•

overeenstemming tussen eet en bewegingspatroon

•

factoren die het eetgedrag en voedselkeuze beïnvloeden

Bovenstaande doelen komen voor alle kinderen zowel in het structurele als in het incidentele aanbod
terug.
Het meegeven van bakjes en bekers in het kader van het milieu is duidelijk te prevaleren boven het steeds
maar weggooien van verpakkingsmateriaal. Al doende leren de kinderen de zorg voor het milieu toepassen in
de praktijk.
Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen toepassen.
Denk hierbij aan:
•

Iedereen begint op hetzelfde moment met eten

•

Netjes eten en drinken

•

Blijven zitten onder het eten en drinken

•

Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken

•

De tafels schoonmaken

•

Tegelijk gaan buitenspelen

Het overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis of mee naar de BSO.
Voor of na het eten spelen alle kinderen 20 minuten uur buiten op het plein. Heerlijk ontspannen en even
beweging in de frisse gezonde buitenlucht. Voor de groepen 3 t/m 8 is er aansluitend een leeskwartier.

2. Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wanneer je met elkaar eet geeft dat een gevoel van saamhorigheid en groepsgevoel.
In goede harmonie zorg je met elkaar voor het prettig eten. Daarbij moet duidelijk rekening met elkaar
worden gehouden. Kinderen leren niet met volle mond te praten, geen geluiden te maken bij het eten
(smakken) en netjes bij de tafel zitten eten.

3. Taal- en kennisontwikkeling
Naast de bespreekonderwerpen, die incidenteel aan de orde komen i.v.m. gezonde voeding en de zorg voor
het milieu, leest de leerkracht (digitaal prentenboek) regelmatig voor.
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Daarnaast wordt er aan het eind van de lunch naar educatieve uitzendingen b.v. klokhuis, jeugdjournaal en
koekeloere gekeken. Dit vergroot de algemene kennis en woordenschat van de kinderen welke een
belangrijke rol spelen bij het begrijpend lezen.
De middagpauze, na of voor de lunch (afhankelijk van het lesrooster) gaan de kinderen onder begeleiding
van de eigen leerkracht/pedagogische medewerker naar buiten en kunnen dan 20 minuten spelen (de
leerkracht draagt, indien van toepassing, de leerlingen over aan de pedagogische medewerkers).
De kinderen van groep 1 en 2 spelen op het schoolplein met gebruik van het kleutermateriaal.
De kinderen van groep 3 t/m 8 spelen ook op het schoolplein maar op andere tijden.
De kinderen van de Pionier maken gebruik van het gebruikelijke (speel)materiaal, dat ook tijdens de kleine
pauze wordt gebruikt.
Tijdens het buiten spelen van de kinderen zijn er voldoende personen op het plein als begeleiding.
Er is altijd een geschoolde medewerker met een EHBO-certificaat aanwezig op het plein.
De kinderen genieten van de middagpauze volgens de roostertijden.
Leerlingen kunnen voorafgaand aan de middagpauze naar het toilet te gaan of tijdens het buitenspelen.
De leerkracht komt indien van toepassing zijn of haar klas van het plein ophalen.
Hier kan eventueel weer een korte overdracht plaatsvinden tussen de pedagogisch medewerker en
leerkrachten.
De leerkracht of de pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de speelmaterialen naar buiten en weer naar
binnen gaan, eventueel met wat hulp van leerlingen. Na afloop van de middagpauze controleert de
pleindienst op eventueel achtergebleven zaken zoals bv. jassen.
We hanteren een rooster zodat de leerkrachten tussen de middag pauze hebben.

Organisatie
De onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch plaatsvinden zijn specifiek in de dag- en weekplanning van de
leraren opgenomen.
In de schoolgids is de wijze waarop de verplichte onderwijstijd voor de kleuters wordt benut (WPO, Art. 13 lid
1 onder d) opgenomen.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de onderwijstijdregeling van de
school, specifiek m.b.t. de lunchtijd bij de kleuters waarbij de lunchtijd wordt aangemerkt als onderwijstijd
(WMS, Art. 13 onder h) en met de vaststelling van de schoolgids (WMS, Art. 13 onder g).
Zie het verslag van de MR-vergadering van 15-3-2021
Voorafgaand aan het vaststellen van de inrichting van de onderwijstijd in de MR moeten de ouders worden
geraadpleegd (WMS, Art. 15 lid 3). Deze raadpleging is in de enquête schooltijden bij de ouders meegenomen
(1e in oktober 2020 en de 2e in november 2020).
Het besluit werd genomen door de directie op voorspraak van de werkgroep schooltijden en vervolgens met
instemming van de medezeggenschapsraad. De kinderopvangorganisatie is nadrukkelijk betrokken geweest
en ook zijn externe relaties en verenigingen tijdens het proces geïnformeerd.

Slechtweer programma
Bij slecht weer gaan de kinderen niet naar buiten, maar wordt er binnen toezicht gehouden.
In geval van regen voorziet de school in een slechtweerprogramma.
Tijdens het verblijf binnen worden de school- en klassenregels gehanteerd.
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Opmerkingen en/of vragen
Signaleert u verbeterpunten voor de uitvoering van het
continurooster, dan vernemen wij dat graag van u.
U kunt zich daarvoor het beste wenden tot de directie.
Wij stellen ons ten doel uw vragen bevredigend te beantwoorden en met uw opmerkingen positief om te
gaan. Wij zullen steeds proberen aan de hand van de verkregen informatie de uitvoering van het
continurooster te verbeteren, binnen de kaders van onze mogelijkheden.
Mocht u een kwestie van individuele aard willen bespreken dat kunt u zich hiervoor in eerste instantie
wenden tot de leerkracht van uw kind.

Een aantal voordelen van het continurooster:
De dag vormt een geheel met een duidelijk begin en eind en biedt continuïteit.
Het ritme van de kinderen wordt niet onderbroken, voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie. Een vast ritme
schept rust voor de leerlingen en dus voor de groep.
Samen overblijven levert sociaal-emotionele voordelen op voor de groep. Kinderen vinden het leuk om met
hun eigen klasgenoten te eten.
Het voordeel voor ouders is: één keer halen en brengen.
Verhogen van de verkeersveiligheid. Er zijn minder haal- en brengmomenten bij de school en de kinderen
hoeven minder door het verkeer.
De schooldag is minder lang. Kinderen hebben meer tijd om met vrienden/vriendinnen te spelen of voor
andere activiteiten.
Voor werkende ouders is het rooster gunstiger dan de onderbroken schooldag, omdat ouders buitenshuis
kunnen werken zonder tussen de middag hun kind(eren) op te moeten vangen of opvang te moeten
organiseren.
Onderwijskundig kan er meer leseffectiviteit geleverd worden. Er zijn minder startmomenten en momenten
van 'afscheid' nemen (onderbouw).
De dag kan pedagogisch en onderwijskundig goed opgebouwd en afgebouwd worden.

Afgestemd op de wettelijke regelingen
De onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd dienen in overeenstemming te zijn met de wettelijke opdrachten voor
het onderwijs (art. 9 van de WPO).
De onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd dienen in overeenstemming te zijn met de eigen opdrachten voor het
onderwijs die de school zich stelt zijn uitgewerkt in een onderwijsprogramma en staan beschreven in het schoolplan van de school
(artikel 12, tweede lid van de WPO).
In de schoolgids is informatie opgenomen over de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut (artikel 13, eerste lid, onder d
van de Wpo). Het door de ouders of de leerlingen gekozen deel van de MR moet van tevoren hebben ingestemd met het aanmerken
van lunchtijd als onderwijstijd (artikel 13, eerste lid, onder h van de WMS) en met de vaststelling van de schoolgids (artikel 13, eerste
lid, onder g van de WMS). Bovendien moeten de ouders worden geraadpleegd voorafgaand aan het nemen van een besluit over het
vaststellen van de onderwijstijd (WMS, Art. 15 lid 3).
* verwijzing naar het document: verantwoording onderwijstijd OBS De Pionier
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