Flexibele onderwijstijden
op de Beiaard!

Waarom gaan we vanaf januari werken
met flexibele onderwijstijden?
Onze visie op
goed
onderwijs!

Kinderen kansen bieden
Toekomstbestendig
Ruimte voor talenten
Betere aansluiting op
voortgezet onderwijs

Onderscheidend

Onderwijs
passend bij het
kind!

Doel van de flexibele onderwijstijden:
 Meer leerrendement. Leerlingen op de Beiaard krijgen de mogelijkheid maximaal
4,25 uur extra onderwijs per week te volgen. Op 8 jaar tijd levert dit een behoorlijk
onderwijstijd winst op!
 Skills for life… Doordat we onder andere meer gaan werken met dag- en weektaken
leren alle kinderen meer vaardigheden op het gebied van ‘leren leren’. Denk aan
vaardigheden als plannen, zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen,
taakgerichtheid, flexibele houding. Ook de kinderen die geen gebruik maken van de
flexibele onderwijstijden zullen deze vaardigheden gaan leren.
 De leerlingen krijgen de mogelijkheid om, binnen de aangegeven grenzen, hun
lestijd te verschuiven. Hierdoor kan de schooltijd meer passend gemaakt worden
bij het ritme van het kind.

Volop keuzemogelijkheden!
U maakt geen gebruik van de flexibele onderwijstijden en er verandert dus niets aan de
lestijden van uw kind(eren).
U verlegt de lestijden van de kinderen zodat deze beter bij het ritme van uw kind passen. Uw
kind krijgt niet meer onderwijstijd, maar op andere momenten.
U maakt wel gebruik van de flexibele onderwijstijden naast de reguliere tijden. Uw kind krijgt
wekelijks meer onderwijstijd.

Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Schooltijden
Naast de reguliere schooltijden kan er gekozen worden om eerder te starten of langer les te
volgen.
Ouders leggen de lestijden op een daarvoor bestemd formulier vooraf vast voor een
bepaalde periode.
Tussen 8.30 uur en 14.45 uur zijn de leerlingen altijd bij de eigen leerkracht in het eigen
lokaal.
Er is vanaf januari geen inloop meer en geen ochtendpleinwacht. Er zal op drie momenten
gebeld worden:
7.55 uur / 8.25 uur / 8.55 uur

Het is van groot belang dat kinderen op tijd op school zijn! We vragen u als ouder hierin uw
verantwoordelijkheid te nemen! Telaatkomers komen binnen via hoofdingang (aanbellen).

Ochtendflexlessen
Er zijn drie flexgroepen:
- Groep vs t/m 3
- Groep 4/5 (middenbouw)
- Groep 6 t/m 8 (bovenbouw)
Tijd: 8.00 – 8.30 uur in het
flexlokaal bij de
flexleerkracht!
Tijd: 8.30 – 9.00 uur in het
eigen lokaal bij de eigen
leerkracht! Inhoud van
programma is afhankelijk van
het aantal aanwezige
leerlingen!

Inhoud flexlessen:
Groep vs t/m 3: Werken met
ontwikkelingsmateriaal en spelen in hoeken.
Inhoud flexlessen:
Groep 4 t/m 8: Zelfstandig werken aan de eigen
leerdoelen in de ‘map op maat’. Focus op
basisvakken rekenen en taal.
Groep vs t/m 3 altijd in het lokaal van de
voorschool onder begeleiding van
onderbouwleerkracht.
8.00 – 8.30 uur wisselend in het lokaal van de
flexleerkracht.

Middagflexlessen
Alleen op maandag, dinsdag en donderdag!
(Met een maximum van twee keer per week)

Er zijn drie flexgroepen:
- Groep 1 t/m 3
- Groep 4/5 (middenbouw)
- Groep 6 t/m 8 (bovenbouw)

Inhoud flexlessen:
Groep 1 t/m 3: Leerkracht geeft een flexles
rondom de thema’s fijne motoriek, dans en
beweging en natuur en techniek.

Tijd: 14.45 – 16.00 uur in het
flexlokaal bij de flexleerkracht!

Inhoud flexlessen:
Groep 4 t/m 8:
Eerste half uur: Zelfstandig werken aan de eigen
leerdoelen in de ‘map op maat’.

14.45 – 15.00 uur: korte pauze
in flexlokaal.
15.00 – 16.00 uur:
flexprogramma

Laatste half uur: Leerkracht geeft flexles
rondom verschillende thema’s zoals natuur en
techniek, expressie, muziek, kunst, cultuur en
geschiedenis. Focus op andere talenten dan
rekenen en taal.

Voorschool
Op de voorschool worden de tijden flexibel gemaakt zodat deze beter aansluiten bij de
mogelijkheden op de basisschool en bij het ritme van het kind. De peuters maken niet meer
voorschooluren.
Flexibele voorschooltijden zijn als volgt:
 Ochtendmogelijkheden op maandag t/m donderdag:
8.00 – 10.45 uur
8.30 – 11.15 uur
9.00 – 11.45 uur
 Middagen op maandag, dinsdag en donderdag:
12.30 – 14.45 uur
Verlengde schooldag voor peuters vanaf 3,5 jaar!
14.45 – 16.00 uur Mogelijkheid tot verlengde schooldag in de kleutergroep ALLEEN voor peuters
vanaf 3,5 jaar! Dit kan alleen op de middag dat de peuter ook op de voorschool zit!

RUST in de school
Geen inloop maar vaste
start- en eindtijden.

Beweegmomenten gedurende een lesdag zijn (ook nu al)
noodzakelijk voor de concentratie van ieder kind!

Tussen 8.30 en 14.45 uur zitten
de leerlingen in het eigen lokaal
bij de eigen leerkracht.
Gesplitste pauzetijden
blijven gehandhaafd.
Ouders die samen willen kletsen mogen dit
doen in de teamkamer! Op de gangen en in
de aula is hiervoor geen ruimte!

Om 8.30 uur bewegen alle
kinderen zich door de school op
hun eigen verdieping.
Structureel te laat komen wordt niet
geacccepteerd!
Er liggen afspraken over hoe we
ons in de gangen gedragen.

Belangrijke data
2017
 11 oktober Bijeenkomst ouderklankbordgroep flexibele onderwijstijden
 30 oktober Informatieavond groep vs t/m 3
 2 november Informatieavonden groep 4 t/m 8
 6 november Roosterformulieren voor de schooltijdwensen worden uitgedeeld
 24 november Uiterste inleverdatum voor de roosterformulieren van de leerlingen voor de eerste periode
2018
 8 januari 9.00—10.00 uur Feestelijke kick off! Start invoering flexibele onderwijstijden.
 Maart Invullen roosterformulieren laatste periode schooljaar 2017/2018

 Januari t/m juni Evaluatiemomenten voor team, mr en klankbordgroep.
 Juni 2018 Invullen roosterformulieren voor eerste periode schooljaar 2018/2019

Ter aanvulling…
U mag van de leerkracht advies verwachten/vragen met betrekking tot het volgen van de flexlessen.
Ook wanneer uw kind geen gebruik gaat maken van de flexibele onderwijstijden zal hij/zij zich meer gaan
ontwikkelen op het gebied van ‘leren leren’ en zelfstandig werken.

Alle leerlingen vanaf groep 4 werken nu al met een ‘map op maat’.
De invoering van de flexibele onderwijstijden is conform de wet op de onderwijstijd.
Bestuur van Delta-onderwijs heeft ingestemd met de invoering van flexibele onderwijstijden en juicht deze
ontwikkeling toe.

Leerkrachten gaan niet meer werken, maar krijgen een andere invulling van hun taken.
Natuurlijk blijven we een school die onder meer werkt aan: coöperatief leren, opbrengstgericht werken,
plusklas voor groep 6 t/m 8, Snappet, sociaal klimaat en welbevinden, Engels schoolbreed, …

Groene kaart…
ALLE leerlingen ontvangen per schooljaar
een groene snipperkaart!
In overleg met ouders en school mag
ieder kind een dag (of ochtend en
middag) snipperen!

Tot slot…
Nog vragen?
Stel ze na afloop gerust aan collega’s van de Kibus, de leerkrachten of de
directie!

Leerkrachten lichten hun flexprogramma toe!

Filmpje!

