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Deelname programma regelluwe scholen
De Meern, 18 juni 2018

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet, wordt er op onze school veel gedaan aan ontwikkeling van de kwaliteit van het
onderwijs. Dat resulteerde vorig jaar in een goede beoordeling van de inspectie. Scholen die
een goede beoordeling hebben, kunnen deelnemen aan het programma van regelluwe
scholen. Voor meer informatie over wat dat programma precies inhoudt, verwijs ik u naar de
website van Regelluwe scholen. Wij denken dat wij ons onderwijs nog meer kunnen
verbeteren als de leerkrachten door deelname aan dit programma meer tijd zouden hebben
om onderwijs te ontwikkelen en we daarbij vaker hulp en expertise in kunnen zetten.
Extra tijd voor verbetering en ontwikkeling onderwijs
Een aantal van ons zijn op studiereis geweest naar scholen in Amerika en Londen. Deze
scholen werken ook vanuit thema’s en ontwikkelen ook zelf onderwijs. De leerkrachten op
deze scholen gaven aan dat zij hiervoor extra tijd kregen, waardoor het mogelijk was om
deze ontwikkeling goed vorm te geven. Wij zien het programma voor regelluwe scholen als
een kans om meer ontwikkeltijd te creëren. Scholen die meedoen mogen afwijken van een
aantal regels die zijn vastgelegd in de wet op onderwijs. Om meer ontwikkeltijd te creëren
willen wij afwijken van de regel over het aantal uren onderwijs. In de wet op onderwijs staat
dat leerlingen 8 jaar lang gemiddeld 940 uur les per schooljaar moeten krijgen. Ons idee is
dat leerlingen 900 lesuur per jaar zullen krijgen. De vrijgekomen 40 uur op jaarbasis wordt
ingezet als extra ontwikkeltijd voor het team.
Wat betekent dat in de praktijk?
In de praktijk betekent dit idee dat er op vrijdag een tweede korte schooldag ingevoerd
wordt. Daardoor kunnen we de werkweek van de leerkrachten zo aanpassen dat er op
woensdagmiddag ontwikkeltijd ontstaat.
Waarom kiezen we voor deze manier?
Door op woensdag een korte schooldag voor de kinderen en een lange werkdag voor de
leerkrachten te plannen, is er wekelijks een hele middag waarop we kunnen samenwerken
aan ontwikkeling en is er tijd voor teamscholing. Daarnaast denken we dat dit de effectiviteit
van het onderwijs ten goede komt. In de praktijk is de vrijdagmiddag de minst productieve

onderwijstijd. We denken dat het wegvallen van deze lestijd daarom geen negatieve invloed
zal hebben. Daarentegen denken we dat het creëren van ontwikkeltijd voor het team
positieve invloed heeft op de onderwijskwaliteit. Daarnaast zou het voor het team werkdruk
verlagend werken als er meer en regelmatig tijd is voor onderwijsontwikkeling.
Wat betekent dit voor het nieuwe schooljaar?
We begrijpen dat een dergelijke verandering ook voor u consequenties heeft. We hebben in
principe toestemming van het Ministerie van Onderwijs en de SPO Utrecht (ons bestuur) om
mee te mogen doen met dit programma. Ook de MR staat hier positief tegenover. Natuurlijk
zou het voor het team fijn zijn als we direct na de zomervakantie kunnen starten met deze
nieuwe manier van werken maar we begrijpen dat u mogelijk tijd nodig heeft om opvang te
organiseren. Daarvoor willen we u graag de gelegenheid geven. Daarom willen u vragen om
middels deze link aan te geven hoeveel tijd u hiervoor nodig heeft. Daarnaast willen we ook
antwoord geven op vragen die u eventueel heeft.
Hoe verder?
Na deze inventarisatie zullen we u informeren over het moment van de invoering van het
nieuwe rooster en kunnen we eventuele vragen van uw kant beantwoorden.
Mede namens alle leerkrachten alvast bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Marja Hamers

