Nieuwe schooluren Stedelijke scholen Geel schooljaar 2021-2022
Beste ouder,
Volgend schooljaar zullen de schooluren wijzigen. Aan dit besluit ging een lang proces vooraf. Samen
met de burgemeester, de schepen van onderwijs, alle directeurs van de stedelijke basisscholen en
het diensthoofd stedelijk onderwijs werden verschillende scenario’s onderzocht en afgewogen. Ook
werd meermaals input gevraagd aan de schoolteams.
We vinden het belangrijk om jullie duidelijk te informeren over het nieuwe uurrooster en toe te
lichten waarom we hiervoor kiezen. We begrijpen bovendien dat zo’n wijzigingen ook gevolgen
kunnen hebben voor jullie thuisorganisatie. We hopen dat jullie op deze manier tijdig op de hoogte
zijn, zodat jullie nog eventuele voorbereidingen kunnen treffen voor 1 september.
Bedankt alvast voor jullie begrip en flexibiliteit. Met vragen kan je uiteraard altijd bij de directeur
terecht.

Het nieuwe uurrooster
•

Vanaf 1 september 2021 zullen we onderstaande schooluren hanteren. Dit uurrooster geldt voor
elke schooldag. Enkel op woensdag eindigen de lessen voor de middagpauze.

•

De les start dagelijks om 8u45. Vanaf 8u30 kan je kind al op de school terecht.

•

De school eindigt om 15u15. De schoolpoort sluit om 15u30.

Voordelen nieuwe uurrooster
De schooldagen kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Elke scenario heeft voor- en
nadelen. Wij kozen uiteindelijk voor dit uurrooster omwille van onderstaande argumenten.
Concentratie van leerlingen in de voormiddag optimaal benutten
De aandacht van kinderen daalt vaak naarmate de dag vordert. Door 4 lestijden in de voormiddag te
plaatsen, kunnen we de meeste leerstof verwerken in de periode waarin de concentratie van de
leerlingen het hoogst is. In de namiddag geven de kortere lesblokken de leerlingen de kans om telkens
het hoofd terug leeg te maken en met hernieuwde energie aan de les te beginnen.
Dagelijks dezelfde start- en eindtijden zorgt voor duidelijkheid
Elke schooldag start en eindigt op hetzelfde moment. Ook op woensdag eindigt de voormiddag, net
als op de andere dagen, om 12u20. We zijn ervan overtuigd dat dit voor duidelijkheid en rust zorgt,
zowel voor kinderen als voor ouders.
Niet te lange middagpauze leidt tot minder pestgedrag en conflicten
’s Middags uitgebreid spelen en uitwaaien is heel belangrijk om het hoofd leeg te maken. De
middagpauze extra lang rekken, blijkt echter niet veel meerwaarde meer op te leveren. Integendeel.
Bij een lange middagpauze gaan kinderen zich sneller vervelen. Verveling leidt dan weer vaker tot
pestgedrag en conflicten. Dit willen we uiteraard vermijden. De ervaring leert ons dat een
middagpauze van 60 minuten ideaal is. Daarom blijven we dit ook zo behouden.
Uurroosters van personeelsleden kunnen beter op elkaar afgestemd worden
Niet alle juffen en meesters werken voltijds. We proberen de lessenroosters van de leerkrachten zo
goed mogelijk in elkaar te passen zodat alle klassen de hele week optimaal les krijgen. We slagen hier
ieder jaar weer in, maar het is zeker niet eenvoudig. De dagen indelen in 4 lestijden in de voormiddag
en 2 in de namiddag zorgt ervoor dat we in de toekomst een goede puzzel kunnen blijven leggen.
Personeelsleden beter inzetten op verschillende stedelijke scholen
Verschillende personeelsleden werken op meerdere stedelijke scholen. Doordat enkele schooluren
sterk afwijken, is het nu soms moeilijk om opdrachten aan verschillende scholen op één dag te
combineren. Dit is niet enkel vervelend voor de leerkracht. De onnodige stress die dit met zich
meebrengt, komt ook de onderwijskwaliteit niet ten goede. Door op alle stedelijke scholen nu dezelfde
schooluren te gebruiken, is dit probleem van de baan.

Evaluatie volgend schooljaar
Dit uurrooster is een verandering voor alle betrokkenen. We willen dit dan ook grondig evalueren in
de tweede helft van volgend schooljaar. Hierbij zullen we luisteren naar de ervaringen van zowel
leerlingen, personeelsleden als ouders.

Aansluiting voor- en naschoolse opvang
De aansluiting met de Bengelbende of de korte naschoolse opvang op de school zelf blijft
gegarandeerd, net zoals nu. Tot een kwartier na schooltijd houden de leerkrachten toezicht op de
leerlingen die nog niet opgehaald werden. Daarna gaan de leerlingen respectievelijk naar de korte
opvang op school of naar de Bengelbende.

