Gesprek Jacob Scheffer en Joukje Zijlstra op maandag 18 juni op basisschool de Opslach in Wommels.
Gesprek met de loco en leerkracht van groep 3/4/5 in Wommels. De Opslach werkt al een aantal
jaren met het continurooster. Tevens is het traject in Winsum meegenomen.














Schooltijden de Opslach: 5 gelijke dagen van 8.25-14.05 uur (de 10 minuten extra hebben te
maken met het totaal aantal uren dat de leerlingen moeten draaien)
De leerlingen doen ’s ochtends hun lunch in een bak, hulpjes zetten deze bakken in de
koelkast (er zijn op school 2 grote koelkasten aanwezig; het gebouw bestaat uit 2
verdiepingen) Om 11.50 uur worden de bakken naar de klas gebracht en de lunch uitgedeeld.
Van 12.00-12.15 uur eten de leerlingen samen met de leerkracht in de klas.
Voor het eten is iedereen even stil (afspraak binnen het OnderwijsTeam). In praktijk wordt er
vaak een filmpje opgezet, ook al heeft dit niet de voorkeur van de leerkracht. De leerkracht
geeft aan soms weinig tijd te hebben voor zijn eigen lunch, vaak eet hij op het plein.
Er zijn geen afspraken gemaakt over het eten. Er zijn ook kinderen uit andere culturen, zij
nemen ook ander eten mee. Een leerling wordt wel aangesproken als deze cola meeneemt
o.i.d. De leerlingen eten allemaal samen, er is geen aparte ruimte. Er is ook niemand (op dit
moment) die dit nodig heeft.
Leerlingen gaan van 12.15-12.30 uur naar buiten. Leerkrachten zijn ook op het plein (gaat om
2 leerkrachten). Dit is een bewuste keus, omdat leerkracht denken dat ze anders alsnog het
plein op worden geroepen bij akkefietjes of er na de pauze nog mee bezig moeten zijn.
Leerlingen gaan eigenlijk altijd naar buiten. Zou dit niet kunnen (vanwege het weer) dan
blijven ze binnen.
Langzame eters kunnen hun eten vanaf 12.15 uur voortzetten bij de kleuters en hebben dus
korter pauze.
Met name groep 3/4 vindt het na de lunch lastig om weer te beginnen. Er is per definitie niet
meer effectieve leertijd. Het aanbod wordt afgestemd op het tijdstip. Collega’s ervaren het
continurooster als prettig.
Het samen eten met de leerlingen kan heel prettig zijn, het hangt wel van de groep af.
De leerkrachten doen om half 3 even een bakje thee samen. Sommigen missen de
gesprekken tussendoor wel. Dit kan ook te maken hebben met het gebouw: onderbouw
onder en bovenbouw boven, leerkrachten zitten wat op ‘eilandjes’.
Toen het continurooster werd ingevoerd zijn de verenigingen geïnformeerd. De verenigingen
zijn bij beide scholen geweest om informatie te geven over hun aanbod.

WINSUM:
 Dit schooljaar is er een proefperiode geweest met het continurooster op de vrijdag. Dit gold
dus alleen voor de groepen 5 t/m 8. In eerste instantie van zomer tot januari, dit beviel goed
en is verlengd tot de volgende zomer.
 Peuters zijn wel geïnformeerd over de andere schooltijden, maar hebben niet meegestemd.
Ook groep 8 is uitgesloten van de stemming.
 Schooltijden in Winsum: 8.30-14.15 uur.

