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Inleiding 
Vanaf 1 augustus 2016 gaan alle kinderen van de Sint Gerardusschool volgens het vijf-
gelijke-dagen model naar school. We kunnen ons voorstellen dat dit voor u als 
ouders/verzorgers praktische vragen oproept. We hebben daarom besloten om een 
informatieboekje voor u te maken, waarin we antwoord geven op de mogelijke vragen die u 
heeft. Mocht u nog dingen missen, na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten. 
 
Voordelen 
Als school zien we, in het belang van de kinderen, de volgende voordelen bij de invoering 
van het vijf-gelijke-dagen model: 

 veel structuur en duidelijkheid voor de kinderen, de ouders en het personeel;  
 vijf dagen in dezelfde structuur zorgt voor een terugkerend dagritme;  
 pedagogisch aspect: dezelfde begeleiding gedurende de hele dag voor de 

kinderen. Geen wisseling met overblijfouders.  
 na schooltijd is er voor kinderen meer tijd voor spelen, culturele activiteiten, sport, 

etc.  
 
De schooltijden 
Voor kinderen in het vijf-gelijke-dagen model zijn de schooltijden van maandag tot en met 
vrijdag gelijk. Alle kinderen starten de schooldag om 8.30 uur en zijn om 14.00 uur vrij.  
 
 

 Les pauze les pauze les 

Groep 1 t/m 4 8.30-10.15 10.15-10.30 10.30-12.15 12.15-12.45 12.45-14.00 

Groep 5 t/m 8 8.30-10.00 10.00-10.15 10.15-11.45 11.45-12.15 12.15-14.00 

 
Kinderen die vier jaar zijn, zijn nog niet leerplichtig en hoeven in principe niet elke dag naar 

school. In overleg kunt u met de leerkracht afspraken maken over de dagen en tijden die uw 

kind op school komt, net als nu het geval is.  

Kinderen die vijf jaar zijn, zijn wel leerplichtig. Mocht het voor uw vijfjarige zoon / dochter te 

vermoeiend zijn om alle dagen naar school te gaan, dan is er in overleg met de directie en 

de leerkracht de mogelijkheid om een aantal uren per week verlof te krijgen. De ervaring van 

andere scholen met het vijf-gelijke-dagen model is dat de kinderen snel aan de tijden 

wennen.  

 

 



 
Pauze en lunch                                                                                                                                                      
De kinderen eten hun lunch in de eigen groep onder begeleiding van een leerkracht. Dit 
vindt plaats voordat de kinderen hun middagpauze van een half uur hebben. Tijdens het 
eten kan er worden voorgelezen of kijken de kinderen samen jeugdjournaal. De kinderen 
zitten tijdens het eten aan hun eigen tafel. In principe krijgen alle kinderen de tijd die ze 
nodig hebben om te eten. Dat betekent dat er een aantal al na vijf minuten klaar is en een 
aantal langer dan 15 minuten nodig heeft. De ervaring is dat dit zich vanzelf regelt. Zien 
eten, doet eten en verreweg de meeste kinderen hebben in 15 minuten het eten op. De 
leerkrachten zien er op toe dat alle kinderen de meegebrachte lunch opeten. Na het eten 
ruimen de kinderen zelf hun broodtrommels en drinkbekers weer op en mogen zij naar 
buiten. De afspraak is dat de kinderen niet eerder dan de pauzetijd naar buiten gaan, omdat 
vanaf dat moment de pleinwacht aanwezig is. Het buitenspelen verloopt hetzelfde als de 
ochtendpauze.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie van de lunch                                                                                                                                                      

De kinderen eten in de eigen groep onder toezicht van een leerkracht. Daarna gaan de 

kinderen bij goed weer naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Het buiten 

spelen zal gebeuren onder toezicht van leerkrachten, stagiaires, de directeur en conciërge. 

Naast toezicht houden, zal het samen spelen worden gestimuleerd.  
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Eten en drinken 
In principe hanteren we het begrip gezonde voeding bij de lunch. We stimuleren de kinderen 
om het meegebrachte eten op te eten. Het overgebleven eten gaat altijd weer in het bakje 
mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft en kunt bekijken of de 
hoeveelheid goed is. 
Regels wat betreft het meegebrachte eten: 

 Melk / karnemelk / yoghurtdrink / chocolademelk en sap zijn toegestaan;  

 Drinken graag in goed afgesloten beker of in een pakje;  

 Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt en evt. fruit;  

 Een gezonde koek is toegestaan, maar chips, snoep e.d. niet. Wilt u uw kind toch 

iets lekkers meegeven, denk dan bijv. aan een stukje kaas, komkommer, tomaatje, 

worteltje etc; 

 Brood graag in een bakje meegeven;  

 We kunnen meegebracht eten niet opwarmen; 

 We koken geen water voor de kinderen.                                             

 

Informatie aan en van de leerkrachten 
Soms is het goed dat wij bepaalde informatie over uw kind hebben. Te denken valt aan:  

 medicijngebruik;  
 allergieën; 
 individuele behoeftes van (zorg)kinderen, bijv. t.a.v. het eten/naar buiten gaan; 
 bepaalde familieomstandigheden. 

Als wij hier nog niet van op de hoogte zijn, kunt u dit aan de leerkracht doorgeven. 
 

Contact  
Wij denken u middels dit informatieboekje goed en transparant te hebben geïnformeerd over 
de nieuwe schooltijden. Mocht u echter nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van 
u.  
 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

Het team van de Sint Gerardusschool 

 

 

 

 

 

 


