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‘Tussen de middag naar huis niet 
meer van deze tijd’

Niet meer meteen in de 
ochtend met een slaperige kop 

een rekensom maken, leren 
tussen 10 en 12 en tussen 14 
en 16 uur, tussen de middag 

anderhalf uur leuke dingen 
doen. Zie hier de nieuwe 

schooltijden van basisschool 
De Kameleon in Utrecht-West. 

Werkende ouders tevreden, 
leerlingen enthousiast, leraren 
meer gefocust op kerntaken, 

directeur hoopvol voor de 
toekomst. ‘Tussen de middag 

naar huis is toch niet meer van 
deze tijd?’

School werkt met continurooster en bioritme

Aan het Majellapark in Utrecht staat het mooie, oude school-
gebouw van De Kameleon. 105 leerlingen, veelal van alloch-
tone afkomst, gaan hier naar school, minder dan vorig jaar. 
Directeur Anita Verweij wijst naar een wijkje met oude flatjes 
en zegt: ‘Die worden waarschijnlijk gesloopt, dus die gezin-
nen werden gedwongen te vertrekken en daarmee een deel 
van onze leerlingen.’ Ze heeft goede hoop dat met het nieuwe 
continurooster, in januari ingevoerd, nieuwe ouders getrokken 
worden. Dit is echter niet de hoofdreden geweest om voor dit 
model te kiezen. 

WerKende ouders
De katholieke school werd door een aantal ouders op het idee 
gebracht eens over andere schooltijden na te denken. ‘Het is 
toch ook niet meer van deze tijd om tussen de middag thuis 
met je kinderen te eten? Steeds meer ouders werken immers 
allebei. En de overblijf kost de ouders geld. Verder is de ge-
meente Utrecht ook bezig met andere schooltijden. Vorig jaar is 
er een conferentie gehouden met de titel Tijd voor andere tijden. 
Daar werden drie modellen besproken, die ook landelijk in trek 
zijn (zie kader). In het management en het team hebben wij 
gekozen voor een continurooster volgens het bioritmemodel, 
want we wilden niet de kinderen al om 14 uur naar huis sturen, 
zoals meestal bij continuroosters. In deze wijk, we grenzen aan 
Lombok, gaan niet veel kinderen naar een sportclub of andere 
vereniging, dus dan hangen ze op straat of voor de buis of de 
computer. Daarom besloten we tot een continurooster tot  
16 uur met tussen de middag anderhalf uur extra lessen.’

‘commando dansen!’
In het team waren twee leerkrachten die enige twijfels hadden. 
Ze vroegen zich bijvoorbeeld af of alle kinderen het wel vol-
houden tot 16 uur. Op een ouderavond was ook een handjevol 
ouders met bedenkingen. De eindtijd van 16 uur is daarom 
voor kleuters niet verplicht gesteld, maar ondertussen doen 
eigenlijk alle kleuters mee aan het huiskamerproject, zoals het 
in de onderbouw heet. Kleuterjuf Linda van Rooijen lacht: 
‘Anders hebben kinderen toch het idee dat ze iets missen.’ Een 
vader twijfelde, omdat hij zelf thuis zit en denkt zijn kinderen 

drie modellen voor andere 
tijden
Als scholen andere schooltijden willen hanteren, 
zijn de volgende drie modellen in trek. 
•  Vijf-gelijke-dagenmodel: vijf identieke school-

dagen (van 8.30 tot 14.30 bijvoorbeeld); geen 
vrije woensdag- of vrijdagmiddag; aansluitend 
naschoolse opvang; korte lunchpauze met 
leerkracht in de klas

•  Bioritmemodel: het leren volgt het bioritme 
van de kinderen (beste leermomenten 10-12 
en 14-16.30 uur); extra lange middagpauze 
met sport, cultuur en andere activiteiten ver-
zorgd door anderen dan de leraar

•  7 tot 7-model: aaneengesloten programma 
met blokken onderwijs, opvang, sport en ont-
spanning; hele jaar open; geïndividualiseerd 
onderwijs; concentratie voorzieningen in één 
gebouw; één team van medewerkers vanuit 
verschillende disciplines.
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te gaan missen. Verweij: ‘Hem hebben we aangeraden het even 
aan te zien tot juni en anders voor een andere school te kiezen. 
Wij gunnen alle leerlingen dat ze zo veel mogelijk leren. En in 
die anderhalf uur extra per dag doen ze dat ook, en wel op een 
leuke, ontspannen manier.’ Groep 3 is bezig met taekwondo. 
De vakvrouw die het geeft roept: ‘Commando lopen!’ De 
kinderen komen in beweging. ‘Commando dansen!’ Dansen 
is het gevolg. ‘Zitten!’ Eén kind gaat zitten en is daarmee af, 
want het woordje commando ontbrak. ‘Commando huppelen! 
Commando zitten!’ Even verderop produceert groep 4 een 
oorverdovend, maar zeer enthousiast muziekje met allerlei 
instrumenten en weer in een ander lokaal is groep 5 aan het 
papier-machéën. 

minder scHroom
‘Voorheen was het nogal leerkrachtafhankelijk, hoe veel er 
gezongen, gemusiceerd of geknutseld werd’, stelt kleuterleer-

kracht Van Rooijen. ‘Nu krijgen ze die 
onderdelen van vakmensen. Ik heb 
daardoor een minder gehaast gevoel, 
kan me meer concentreren op rekenen 
en taal.’ Directeur Verweij vult aan: ‘Ik 
gun het de kinderen dat ze creatieve 
vakken krijgen van gespecialiseerde 
mensen en ik gun het mijn leerkrachten 
dat ze zich kunnen focussen op de basis-
vakken. Ik denk echt dat ze nu meer le-
ren dan voor januari, meer sociale vaar-
digheden, taalvaardigheden, creatieve 
vaardigheden.’ Van Rooijen merkt 
het nu al: ‘Kinderen hebben minder 
schroom om zich te presenteren, om 
een dansje te doen in het openbaar.’ 
Verweij weer: ‘Alle kinderen kunnen zo 

groep 4 krijgt 
muziek: ‘alle 
kinderen kunnen 
laten zien waar 
zij goed in zijn’
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laten zien waar zij goed in zijn, is het niet 
in leren, dan wel in iets creatiefs.’

meer rust
Volgens het bioritmemodel is het leer-
vermogen op z’n best tussen 10 en 12 en 
tussen 14 en 16.30 uur. Daarom wordt er 
in die periodes geleerd op De Kameleon. 
Van Rooijen: ‘Voor de kleuters betekent 
dat dat we ’s ochtends rustig beginnen 
in de kring, dan wat spelen en fruit eten 
en daarna pas met de echte lesjes begin-
nen.’ Alle groepen beginnen om 8.30 
en eindigen om 16 uur, maar daartussen 
verschilt het: de kleutergroepen hebben 
pas na 15 uur de extra activiteiten zoals 
taekwondo en muziek, de groepen 3, 4 
en 5 hebben dat tussen 11 en 12.30, de 
groepen 6, 7 en 8 tussen 12.30 en 14 uur. 
Alle groepen pauzeren een half uur met 
hun eigen leerkracht. Schoolleider Ver-
weij: ‘Dat was ook nog wel even puzzelen 
hoor, dat leerkrachten 5,5 uur les mogen 
geven per dag. In de anderhalf uur dat de 
kinderen andere lessen krijgen, hebben 
de leraren de handen vrij om werk na te 

kijken of voor te bereiden en te vergaderen.’ Van Rooijen over 
haar ervaringen: ‘Ik voel meer rust en ik denk de kinderen ook. 
Veel wisselingen zijn niet goed voor kinderen. Door tussen de 
middag niet meer naar huis of naar de overblijf te gaan, voelen 
mijn kleuters zich meer thuis in de school.’

dubbeltje
En wie betaalt dit allemaal, is de vraag die Verweij vaak krijgt. 
Ze lacht: ‘Tja, ik moet wel elk dubbeltje omdraaien, maar in 
principe betalen we het uit de gelden voor de verlengde school-
dag en uit de reserves van de school. Als we niet uitkomen, zal 
het bestuur bijspringen. We zijn ook nog in onderhandeling met 
de gemeente.’ Het is geen doel op zich, maar de directeur hoopt 
wel dat met dit continurooster meer ouders de school zullen 
vinden. ‘We kunnen ons hiermee goed profileren. Ouders heb-
ben iets te kiezen!’
Ciska de Graaff
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groep 5 aan de papiermaché.

andere (scHool)tijden op  
de algemene vergadering
Op de Algemene Vergadering van CNV Onderwijs op 1 juni staat het 
onderwerp Andere (school)tijden uitgebreid op de agenda. Verschillende 
sprekers werpen hun licht op het thema en de aanwezige leden zullen 
meedenken over een tienpuntenplan over Andere (school)tijden.


