Studiedagen……zo veel!!!
In de afgelopen periode hebben we te maken gehad met veel vrije dagen en daardoor
gebroken weken. Dat lag enerzijds aan dagen als Pasen, Pinksteren etc., anderzijds aan
diverse studiedagen. Een aantal ouders heeft met name over die studiedagen vragen
gesteld: draaien de kinderen wel voldoende lesuren?, waar komen die studiedagen
vandaan?, hebben ze geen vergissing gemaakt?
Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen hierbij een uitgebreide toelichting.
Aantal lesdagen per schooljaar
In ieder schooljaar krijgen alle kinderen 940 uren les (conform de eis van de inspectie).
Deze uren zijn verdeeld over dagen van 5 lesuren. Als je dat omrekent kom je uit op 188
les- cq schooldagen. Het huidige schooljaar telt (na aftrek van de reguliere
schoolvakanties) 200 mogelijke lesdagen. Daarvan zetten wij er 188 daadwerkelijk in
(=940 lesuren) in. Dan blijven er 12 dagen over waarop de kinderen niet naar school
hoeven.
Lange en korte schooljaren
Door het verschuiven van de zomervakantie naar later in juli hebben we soms te maken
met langere schooljaren. Dit is het geval in het huidige, maar ook in het komende
schooljaar. Daardoor beschikt het huidige schooljaar over 200 mogelijke lesdagen. Ook
komend schooljaar hebben we hier nog mee te maken. Schooljaar 2019-2020 zal een
korter schooljaar opleveren en daardoor ook minder mogelijke lesdagen opleveren.
Standaard is en blijft: ieder schooljaar heeft 188 lesdagen!
Regelgeving
De verdeling van beschikbare lesvrije / studiedagen zit vast aan regelgeving. Naast alle
gebroken weken veroorzaakt door b.v. Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mogen er nog
maar 7 schoolweken "gebroken" zijn. Hierdoor is het haast onmogelijk om de lesvrije
dagen/studiedagen goed te verdelen over het schooljaar. Als school kan je dan niet
anders doen dan een aantal lesvrije dagen te koppelen aan bijvoorbeeld het Paas- of
Pinksterweekend en die vallen dan altijd in de tweede helft van het schooljaar.
Planning
Bij de planning van volgend schooljaar proberen we zoveel mogelijk een goede verdeling
over het schooljaar te maken. Hierbij kijken we zeker naar wat voor de leerlingen de
meest gunstige verdeling is. Dit geldt ook voor het team; we gebruiken de lesvrije dagen
ook als studiedagen en voortzetting van beleidszaken; spreiding over het schooljaar biedt
meer mogelijkheden in continuïteit. Daarnaast proberen we waar mogelijk tegemoet te
komen aan hetgeen voor ouders het meest praktisch is. Het zal echter voor alle 3 de
partijen niet altijd goed en naar wens gaan lukken. Bij de planning van de studiedagen is
ook altijd de Oudergeleding van de MR betrokken.
Conclusie
De leerlingen krijgen jaarlijks waar zij recht op hebben: in alle groepen 188 schooldagen
van 5 uur: 940 lesuren per jaar. Het overschot aan inzetbare lesdagen zorgt voor een
aantal lesvrije dagen en dat kan per schooljaar verschillen.

Tot zover deze achtergrondinformatie. Mocht het nog vragen oproepen, laat het ons dan
weten.
Bob Koopman

