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Driehuis Sterrenschool
Onze “Sterren”:
-Flexibele schooltijden.
-Alles-in-1.
-Voortgangsgesprekken met leerkracht, ouder en kind.
In de Groene Venen van vrijdag 13 mei 2016 en in het Algemeen Dagblad van vrijdag 20
mei 2016 is uitgebreid aandacht besteed aan de flexibele tijden die vanaf het nieuwe
schooljaar op de Driehuis mogelijk zijn.
Wij zijn erg blij om op deze manier positief in het nieuws te komen.
In beide artikelen genoemd en hier nog maar eens herhaald:
 het is gewoon mogelijk om voor uw kind de traditionele tijden die wij nu op de
Driehuis kennen aan te houden;
 naast de mogelijkheid om de traditionele tijden aan te houden hebben we
inloopmomenten om 08.00 uur, om 08.30 uur (zoals u nu gewend bent), en om
09.00 uur;
 tussen 09.00 uur en 14.15 uur zijn alle kinderen op school en zitten zij bij de eigen
groepsleerkracht. Tijdens deze uren wordt instructie gegeven;
 op maandag, dinsdag en donderdag zijn wij tot 15.45 uur open voor onderwijs. Op
vrijdag is dat tot 15.15 uur;
 op woensdag houden wij 12.30 uur aan als eindtijd;
 het continurooster blijft bestaan;
 tussen 09.00 uur en 14.15 uur zijn alle kinderen op school bij de eigen leerkracht;
 wat doen kinderen voor 09.00 uur en na 14.15 uur?
Kinderen werken op die momenten aan hun weektaak. Kinderen krijgen extra
instructie. Kinderen werken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo aan het
reguliere reken, taal-, lees-, spellingwerk en aan de zaakvakken;
 twee keer per jaar kunt u een urenrooster voor uw kind kiezen; aan het begin van
het jaar en rond de kerstvakantie.
De gedachte dat scholen het onderwijs geven dat past bij uw kind en daarmee
samenhangend de onderwijstijd die past bij uw kind wordt in onderwijsland breed gedragen.
Wij voeren dat ook werkelijk uit.
Ook goed om te weten: Ongeacht de tijd dat uw kind ’s morgens komt, of ’s middags naar
huis gaat zit hij of zij bij de eigen groepsleerkracht.
Alles-in-1.
In het team is een positieve knoop doorgehakt over de methode Alles-in-1. Behalve voor
rekenen en de creatieve vakken (daarvoor heeft Alles-in-1 geen aanbod) gaan wij alle
vakken, inclusief taal, gebruiken. Alles-in-1 is uit voor de groepen 5 t/m 8. De taallijn
bestaat ook voor groep 4. Groep 3 houdt het kwalitatieve onderwijsaanbod dat het nu ook
krijgt.

Het invullen van het urenrooster voor komend schooljaar.
Tijdens het inloopmoment op 31 mei jl. hebben de aanwezige ouders gevraagd te kijken
naar het urenrooster-formulier. Daarbij zijn zeer goede opmerkingen gemaakt. Deze zijn in
de definitieve versie verwerkt.
>Heel belangrijk is dat de wenselijkheid van overleg met de huidige leerkracht om samen
tot een ureninvulling te komen wordt benadrukt.
>Uiteraard geldt ook dat wanneer u hulp wilt bij het invullen, u dat aan de huidige
leerkracht(en) van uw kind(eren) laat weten.
>Wil u het formulier helemaal zelf invullen, dan staat u dat uiteraard ook vrij.
Voor de diverse groepen hebben we een formulier samengesteld. Dat vindt u verderop in
deze info.
Wij hebben een formulier voor groep 1-2, een formulier voor groep 3-4, een formulier voor
groep 5 t/m 8.
U vult uiteraard het formulier in voor de groep(en) waar uw kind volgend schooljaar zit.
Het formulier levert u in bij de huidige leerkracht(en) van uw kind(eren).
Bewust wordt er geen uiterste inleverdatum genoemd. U moet de tijd hebben om een goede
beslissing te kunnen nemen. Uiteraard willen we wel voor de zomervakantie uw keuze
kennen.
Wat moet?
Van belang is om te weten hoeveel uur een kind nu wettelijk, minimaal naar school moet.
De Wet schrijft voor dat een leerling over 8 schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs moet
krijgen. De eerste vier schooljaren (onderbouw) moet dat minimaal 3.520 uur zijn, de
laatste vier schooljaren (midden- en bovenbouw) moet dat 3.760 uur zijn. Scholen mogen
de overige 240 uur zelf verdelen.
Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren per dag of per week.
De groepen 3 t/m 8 hebben een wettelijk verplichte 5-daagse schoolweek. Maximaal 7 keer
per jaar mag een 4-daagse schoolweek worden ingeroosterd. Dit is naast de weken die al 4daags zijn omdat de school gesloten is wegens een algemene feestdag (bijvoorbeeld Goede
Vrijdag). De 5-daagse schoolweek is voor de groepen 1-2 niet verplicht.
Met hoeveel uur inroosteren moet u rekening houden?
Gelet op het aantal uren dat de kinderen moeten maken en gelet op het rooster van
vakanties en vrije dagen dat wij hanteren gaat het op de Driehuisschool om de volgende
aantallen.
Groep 1 t/m 4 24 uur;
Groep 5 t/m 8 26 uur.
Inloopmoment
Op woensdag 29 juni is er, wederom om 08.30 uur, een volgend “koffie- en theemoment”.
Samenwerking met BSO De Speelunit
BSO De Speelunit
In augustus 2015 is BSO De Speelunit gestart. Op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag (vanaf aankomend schooljaar ook op vrijdag) bieden wij opvang aan vanaf het
moment dat de kinderen uit school komen tot 18.00 uur. Daarnaast bieden wij ook
voorschoolse opvang aan van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur en
brengen wij de kinderen naar school. Als de Driehuisschool sterrenschool gaat worden zijn er
verschillende mogelijkheden om opvang af te nemen.
Op BSO De Speelunit worden veel leuke activiteiten georganiseerd. In de meivakantie zijn
we naar Kinderboerderij Oortjespad, naar Natuurmonumenten in ’s-Gravenland geweest en
hebben we onder andere smoothie gemaakt.
Onze meerwaarde ten opzichte van andere kinderopvang is dat we vele uitjes kunnen doen
naar de boerderij bij kinderdagverblijf de Speelboerderij.
Vanaf heden is het mogelijk om een vriendje/vriendinnetje mee te nemen naar De
Speelunit. Voor meer informatie kunt u terecht bij Rian Oudshoorn en de pedagogisch
medewerksters Elyse en Angelique.bsodespeelunit@gmail.com

HERHAALDE OPROEP OUDERRAAD ZOMERFEEST EN SCHOOLREISJE.
De ouderraad is nog naarstig op zoek naar ouder(s) die willen helpen bij het zomerfeest en
mee willen als begeleider bij het schoolreisje.
De aanmeldmogelijkheid voor het schoolreisje heeft u gelezen in de maandinfo van juni
2016.
Over het zomerfeest heeft uw zoon(s) en dochter(s) in een van de vorige weken informatie
op (geel) papier meegekregen
Bijgaand vindt u de strook waarmee u zich kunt opgeven voor het schoolreisje en een
overzicht van tijden en activiteiten op de dag van het zomerfeest waar uw hulp welkom is.
Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding.
Antwoordstrook schoolreisje 15 september 2016
Ik geef me op als begeleider voor het schoolreisje van 15 september a.s.
Naam:
.……………………………………………………………………………………………………………………
Naam kind:

….………………………………………………………………………………………………………………..

Groep schooljaar 2016-2017: ………………………………………………………………………...
E-mailadres: ….……………………………………………………………………………………………………………………

Uiterste inleverdatum woensdag 15 juni 2016

Antwoordstrook Hulp bij het zomerfeest vrijdag 1 juli 2016.
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Emailadres: ……………………………………………………………………………………..
Hulp bij :
Opbouwen
Spelletjes
Schminken
Drankjes/hapjes

Afbouwen
Geen voorkeur

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

vrijdagochtend vanaf 08.30 uur.
van 17.15 uur tot 18.15 uur.
van 18.15 uur tot 19.15 uur.
van 17.15 uur tot 18.15 uur.
van 18.15 uur tot 19.15 uur.
van 17.15 uur tot 18.15 uur.
van 18.15 uur tot 19.15 uur.
van 19.15 uur tot 20.15 uur.
van 20.15 uur tot 21.15 uur.

Voorkeurstijden aangeven mag uiteraard.
Op volgorde van binnenkomst maken wij de indeling.
Uw aanmelding graag inleveren in de gele OR brievenbus in de hal van de school

Urenrooster kleuters groep 1/2 schooljaar 2016-2017
Naam:____________________________

Groep:________________

Voor u ligt het urenrooster waarmee u uw wensen kenbaar maakt omtrent de gewenste urenverdeling voor uw
kind.
Er is een aantal regels waar u rekening mee dient te houden:
de school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. Pauzes voorkomen dat de leerlingen aan
één stuk bezig zijn met leren.
De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over de dag;
het rooster blijft geldig voor een half schooljaar, tot januari 2017.
De groepen 1 en 2 hebben in principe een 5-daagse schoolweek
De roostervrije vrijdagen blijven bestaan
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan minimaal 24 uur per week naar school.
In het onderstaande rooster geeft u naast de ingevulde vastgestelde schooltijden zelf aan welke tijden u wilt
inplannen (met een maximum van 28 uur).
Naast deze vastgestelde tijden moet u nog minimaal 4 uur flexibel invullen. Maximaal kunt u 6 uur flexibel invullen.
Op maandag, dinsdag en donderdag is uw kind in ieder geval tussen 9.00 uur en 14.15 uur aanwezig;
op woensdag in ieder geval van 09.00 tot 12.30 uur; op vrijdag in ieder geval van 09.00 uur tot 12.00
uur. (Uiteraard met uitzondering van de roostervrije vrijdagen).
De pauze van 12.00 uur tot 12.45 uur valt niet onder lesgebonden tijd.
Het continurooster blijft bestaan; uw kind blijft over op school.
Het is wenselijk om dit rooster in samenspraak met de huidige leerkracht samen te stellen.
Na ontvangst van het rooster bepaalt de school of uw verzoek past bij de onderwijsbehoefte van uw kind. U
ontvangt zo spoedig mogelijk bericht terug.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

x

x

x

x

x

08.00-08.30 uur
08.30-09.00 uur
09.00-10.00 uur
10.00-11.00 uur

x

x

x

x

x

11.00-12.00 uur

x

x

x

x

x

12.00-12.45 uur
12.45-14.15 uur

x
12.30 uur
x

x

4,5 uur

4,5 uur

x

14.15-14.45 uur
14.45-15.45 uur
3,5 uur

4,5 uur

O Wij kiezen voor de traditionele schooltijden:
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-14.45 uur;
woensdag van 8.30-12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur.
Mijdrecht, ……………

Handtekening ouders/verzorgers:_________________________________________

Handtekening school:__________________________________________________

3 33 uur

Urenrooster groep 3 en 4 schooljaar 2016-2017
Naam: ___________________________

Groep:_____________

Voor u ligt het urenrooster waarmee u uw wensen kenbaar maakt omtrent de gewenste urenverdeling voor uw
kind.
Er is een aantal regels waar u rekening mee dient te houden:
de school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden er uit zien. Pauzes voorkomen dat de leerlingen aan
één stuk bezig zijn met leren.
De basisschool zorgt voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over de dag;
het rooster blijft geldig voor een half schooljaar, tot januari 2017
De groepen 3 en 4 hebben een 5-daagse schoolweek.
De roostervrije vrijdagen blijven bestaan.
De leerlingen van groep 3 en 4 gaan minimaal 24 uur per week naar school.
In het onderstaande rooster geeft u naast de ingevulde vastgestelde schooltijden zelf aan welke tijden u wilt
inplannen (met een maximum van 28 uur).
Naast deze vastgestelde tijden moet u nog minimaal 4 uur flexibel invullen. Maximaal kunt u 6 uur flexibel invullen.
Op maandag, dinsdag, donderdag is uw kind in ieder geval tussen 09.00 uur en 14.15 uur aanwezig; op
woensdag in ieder geval van 09 uur tot 12.30 uur; op vrijdag in ieder geval van 09.00 tot 12.00 uur.
(Uiteraard met uitzondering van de roostervrije vrijdagen).
De pauze van 12.00 uur tot 12.45 uur valt niet onder lesgebonden tijd.
Het continurooster blijft bestaan; uw kind blijft over op school
Het is wenselijk om dit rooster in samenspraak met de huidige leerkracht samen te stellen.
Na ontvangst van het rooster bepaalt de school of uw verzoek past bij de onderwijsbehoefte van uw kind. U
ontvangt zo spoedig mogelijk bericht terug.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.00-08.30 uur
08.30-09.00 uur
09.00-10.00 uur

X

X

X

X

x

10.00-11.00 uur

X

X

X

X

x

11.00- 12.00 uur

X

X

X

X

x

12.00-12.45 uur
12.45-14.15 uur

x
12.30 uur
X

X

X

14.15-14.45 uur
14.45-15.15 uur
15.15-15.45 uur
4,5 uur

4,5 uur

3,5 uur

4,5 uur

3 uur

O Wij kiezen voor de traditionele schooltijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.45 uur;
woensdag van 8.30-12.30 uur.

Mijdrecht, …………..

Handtekening ouders/verzorgers

Handtekening school

__________________________________________

____________________________________________________

Urenrooster groep 5 t/m 8 schooljaar 2016-2017
Naam: ___________________________

Groep:_____________

Voor u ligt het urenrooster waarmee u uw wensen kenbaar maakt omtrent de gewenste urenverdeling voor uw
kind.
Er is een aantal regels waar u rekening mee dient te houden:
de school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden er uit zien. Pauzes voorkomen dat de leerlingen aan
één stuk bezig zijn met leren.
De basisschool zorgt voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over de dag;
het rooster blijft geldig voor een half schooljaar, tot januari 2017
De groepen 5 t/m 8 hebben een 5-daagse schoolweek.
De leerlingen gaan minimaal 26 uur per week naar school.
In het onderstaande rooster geeft u naast de ingevulde vastgestelde schooltijden zelf aan welke tijden u wilt
inplannen (met een maximum van 30 uur).
Naast deze vastgestelde tijden moet u nog minimaal 4,5 uur flexibel invullen. Maximaal kunt u 8,5 uur flexibel
invullen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is uw kind in ieder geval tussen 09.00 uur en 14.15 uur
aanwezig; op woensdag in ieder geval van 09.00 uur tot 12.30 uur.
De pauze van 12.00 uur tot 12.45 uur valt niet onder lesgebonden tijd.
Het continurooster blijft bestaan; uw kind blijft over op school.
Het is wenselijk om dit rooster in samenspraak met de huidige leerkracht samen te stellen.
Na ontvangst van het rooster bepaalt de school of uw verzoek past bij de onderwijsbehoefte van uw kind. U
ontvangt zo spoedig mogelijk bericht terug.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.00-08.30 uur
08.30-09.00 uur
09.00-10.00 uur

X

X

X

X

x

10.00-11.00 uur

X

X

X

X

x

11.00- 12.00 uur

X

X

X

X

x

X

x

12.00-12.45 uur
12.45-14.15 uur

x
12.30 uur
X

X

14.15-14.45 uur
14.45-15.15 uur
15.15-15.45 uur
4,5 uur

4,5 uur

3,5 uur

4,5 uur

O Wij kiezen voor de traditionele schooltijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.45 uur;
woensdag van 8.30-12.30 uur.

Mijdrecht, …………………………………

Handtekening ouders/verzorgers

Handtekening school

__________________________________________

____________________________________________________

4,5 uur

