Urenrooster groep 5 t/m 8

1e helft schooljaar 2018-2019

Naam: ___________________________

Groep:_____________

O Wij kiezen voor de traditionele schooltijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.45 uur en woensdag van 8.30-12.30 uur.
O Wij kiezen voor de urenverdeling en maken onze wensen kenbaar m.b.v. het onderstaande schema.
Een aantal regels waar u rekening mee dient te houden:
-

de groepen 5 t/m 8 hebben een 5-daagse schoolweek;
de leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan minimaal 26 uur en maximaal 30 uur per week naar school;
naast de vastgestelde schooltijden kunt u zelf aangeven welke tijden u wilt inplannen met een
minimum van 4,5 uur en maximum van 8,5 uur;
u dient minimaal 9 kruisjes te zetten in het schema;

-

de pauze van 12.00 uur tot 12.45 uur valt niet onder les gebonden tijd;
de school zorgt voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over de dag;
de school streeft er naar zoveel mogelijk de gezamenlijke activiteiten vanaf 9.00 uur in te plannen;
de school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden er uit zien;
op school geldt een continurooster met overblijf op school;
het rooster blijft geldig voor een half schooljaar tot de laatste schooldag in december 2018.

Het is wenselijk om dit rooster in samenspraak met de huidige leerkracht en/of de interne begeleider samen te
stellen passend bij de onderwijsbehoefte van uw kind.
Na retourneren van het ingevulde formulier, ontvangt zo spoedig mogelijk bericht terug van de school.
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.
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

x

x

x

4,5 uur

4,5 uur

4,5 uur

4,5 uur

x tot 12.30 uur

14.15 – 14.45 uur
14.45 – 15.15 uur
3,5 uur

Mijdrecht, ………/….…… / ……….

Handtekening ouders/verzorgers :

Handtekening school:

_________________________________________

___________________________________________

