
De schooltijden op basisschool Los Hoes zijn als volgt: 

Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur – 14.00 uur. 

 

De kinderen en hun ouders zijn 10 minuten voor aanvang welkom in school. Dit noemen we de 

‘inloop’. Tijdens de inloop mag je je kind naar de mentorgroep brengen en eventueel samen iets 

bekijken. Om 8.30 uur starten de lessen. Aan het eind van de schooldag brengen de mentoren de 

kinderen naar buiten. Wij vragen jullie op het schoolplein te wachten. 

Met ingang van het schooljaar 2006-2007 is de wet op de Schooltijden Basisonderwijs veranderd. Dat 

bood onze school de mogelijkheid om voor alle kinderen de schooltijden zo te regelen dat alle 

kinderen evenveel uren per schooljaar naar school gaan (zgn. Hoorns model). In de wet staat dat alle 

kinderen minimaal 7520 uur (8 jaar) naar de basisschool moeten. Dat betekent per schooljaar 940 

uur. In de jaarkalender, die terug te vinden is op deze site, wordt aangegeven wanneer de kinderen 

naar school moeten. Daarbij worden de vakanties en extra vrije dagen aan het begin van elk 

schooljaar aangegeven. De MR heeft ingestemd met deze planning. 

 

Onderwijstijd (Informatie vanuit de Inspectie) 

De onderwijstijd in het primair onderwijs moet voldoen aan de volgende normen: 

• Leerlingen moeten over 8 achtereenvolgende jaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen 

• Een schooldag mag langer duren dan 5,5 uur. Scholen moet wel zorgen voor een 

evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. 

• Scholen mogen er voor kiezen om leerlingen in alle schooljaren evenveel uren onderwijs te 

geven. Als scholen hiervoor kiezen, krijgen alle leerlingen minimaal 940 uur onderwijs per 

jaar. 

• Wanneer scholen er voor kiezen om leerlingen in de onderbouw minder uren les te geven, 

dan krijgen de leerlingen in de eerste 4 schooljaren gemiddeld 880 uur en in de laatste 4 

schooljaren gemiddeld 940 uur per schooljaar. De overige 240 uren mag de school over de 

verschillende leerjaren verdelen. 

Vijfdaagse schoolweek 

Voor leerlingen in de groepen 3 t/m 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. Maximaal 7 keer per jaar mag 

voor deze groepen een vierdaagse schoolweek worden ingeroosterd in plaats van een vijfdaagse. 

Weken die al 4 lesdagen hebben omdat er een algemene feestdag in de week valt waarop de school 

gesloten is, tellen hierbij niet mee. Een middag vrij telt niet mee als zijnde een vierdaagse 

schoolweek. Het gaat echt om hele dagen vrij. 

De vierdaagse schoolweken moeten evenwichtig over het jaar verdeeld zijn. Voor leerlingen in de 

groepen 1 en 2 is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht. 

Scholen moeten in hun schoolgids altijd aangeven in welke weken slechts 4 dagen wordt lesgegeven. 

Ouders weten dan al voor het begin van het schooljaar waar ze aan toe zijn. 

NB: Goede Vrijdag geldt niet als een algemeen erkende feestdag. 


