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Inleiding 
Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:  

• de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur; 

• de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur. 
Om aan deze uren te komen zijn de schooltijden, studiedagen en vakanties per schooljaar zo gepland dat de 
leerlingen deze uren ook daadwerkelijk les krijgen.  
 

 
Doel 
Ervoor zorgen dat de leerlingen zo vaak mogelijk op school komen en daarbij ook op tijd op school zijn, zodat de 
effectieve lestijd optimaal is bij de start van de dag. De leerkracht kan dan op tijd zijn lessen beginnen, zodat de 
onderwijsnorm behaald wordt gedurende het schooljaar. 
Als kinderen ziek zijn, melden ouders dit voor 9 uur bij de administratie via de telefoon, mobiel of SchouderCom. 
Verlof kan aangevraagd worden via de regels die zijn opgesteld door leerplicht. 
 

 
Afspraken 

• Onze schooltijden van de basisschool zijn van 8:30 tot 14:45 uur. Het is daarbij van groot belang dat alle 
kinderen om 8:30 ook daadwerkelijk in de klas aanwezig zijn. Het is storend als kinderen te laat komen en 
er zo onderwijstijd verloren gaat. Als u dus pas om 8:30 uur op school aankomt, is uw kind dus altijd te laat 
in de klas. De basisschool is open om 8:20 uur, waardoor u voldoende de tijd heeft om ervoor te zorgen dat 
uw kind op tijd in de klas is.  

• De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 starten de lessen om 8:30 uur en zullen uw kind als te laat 
vermelden, als zij/hij op dat moment nog niet in de klas aanwezig is. U kunt niet mee naar boven lopen, 
behalve in de weken die hier speciaal voor bedoeld zijn. Als u iets aan de leerkracht wilt melden, kan dit via 
SchouderCom. 

• Voor de groepen 1 en 2 geldt dat ook zij om 8:30 uur in de klas moeten zijn, maar dat ouders welkom zijn 
in de groep tijdens het inloopmoment tot 8:45 uur op woensdag en vrijdag. Geeft u dan wel uw aandacht 
aan uw kind.   

• Verder is het van belang dat de kinderen ook op tijd worden opgehaald om 14:45 uur. 

• De tijden van de peuterschool zijn in de ochtend van 8:15 tot 11:45 uur en in de middag van 12:30 tot 
15:00 uur. Ook hierbij geldt dat het fijn is als de kinderen op tijd worden gebracht en opgehaald. 

 

 
Informatie aan de ouders/verzorgers 
Alle afspraken uit deze kwaliteitskaart worden gedeeld met de ouders/verzorgers bij aanmelding van hun kind en 
via onze website. De leerkrachten zien erop toe dat de ouders de afspraken nakomen. 
 

 


