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Bethelschool 
Heggewinde  22a  
Telefoon: 0182 - 617811  
Fax: 0182 – 633732 
2742 EB Waddinxveen   
e-mail: directie@nhsbethel.nl  
Directeur: J.W.A.J. Damsteeg 
 
        Waddinxveen, 20 december 2017, 
Geachte ouders, 
 
Eerder dit jaar informeerden we 
u over ons voornemen de 
schooltijden te wijzigen. Op dat 
voornemen volgde een enquête. 
De uitslag van de enquête is als 
volgt: 
 
71 % van de ouders kan zich 
vinden in het voorgelegde 
model. 2 % stemt blanco en     
27 % kan zich niet vinden in het 
voorgelegde model. 
 

Duidelijk is dat een ruime meerderheid naar een nieuw model wil overstappen. De uitslag is 
ook in lijn met de uitkomsten van de vorige enquête.  Uit de opmerkingen die gemaakt zijn 
konden we opmaken welke achterliggende gedachten u daarbij had. Daar danken we u voor 
en we doen er zeker onze winst mee. 
 
Team en MR hebben kennisgenomen van al deze opmerkingen en zijn voornemens deze 
mee te nemen in het uitwerken van alle regelingen die bij de nieuwe schooltijden 
noodzakelijk zijn. Dat vraagt vanwege zorgvuldigheid meer tijd. 
 
Wij hadden u beloofd om in december het eindbesluit met u te delen. Die belofte doen we 
gestand. Daarom hebben we de opmerkingen over de tijden zelf  al verwerkt in ons 
eindbesluit. Dit leidde tot een kleine aanpassing van de tijden. Dit eindbesluit heeft de 
instemming van team en MR.  U kunt zich dus vanaf nu richten op deze nieuwe tijden en u 
hebt nu acht maanden de tijd om zelf, indien nodig, dingen te regelen. Nadrukkelijk wil ik 
aangeven dat in schrijnende situaties ik graag in een persoonlijk gesprek wil meedenken en 
oplossingen wil helpen vormgeven. 
  
Het eindmodel, ingaande in schooljaar 2020-2021  gaat er als volgt uitzien: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groepen 1 t/m 4 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 11.30 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 

Groepen 5 t/m 8 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 

 
In zowel het tussen- als eindmodel zijn de leerkrachten bereid om de niet-wettelijke taak: 
het eten met de kinderen,  ter hand te nemen en worden ouders ingezet om de 
pleinwachtregeling uit te voeren. Dit is een belangrijk punt in het totale besluit dat ik graag 
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wil benadrukken. Juist op onze school werken leerkrachten en ouders nauw met elkaar 
samen om er voor de kinderen iets goeds en waardevols van te maken. Dat is altijd, van 
twee kanten, onze kracht geweest. Waar leerkrachten het eten met de kinderen ter hand 
nemen, daar helpen ouders mee in de pleinwachtregeling. De pleinpauze zal een half uur 
duren. Er blijft een mogelijkheid om uw kind dat half uur thuis te laten zijn.  
 
In het eindmodel krijgen jongere kinderen minder uren onderwijs ten opzichte van oudere 
kinderen  en met name kleuters gaan er in schooluren op vooruit. Beide zaken zijn voor ons 
belangrijk.  Jongere kinderen houden een vrij dagdeel en kleuters hadden op onze school in 
vergelijk met andere scholen erg weinig uren.  
 
Het tussenmodel gedurende 2 schooljaren, ingaande in het schooljaar 2018-2019 (dus na de 
zomervakantie) ziet er als volgt uit: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groepen 1 t/m 4 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30- 12.00 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 

Groepen 5 t/m 8 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 08.30 – 14.15 

 
In dit model zijn er twee verschillen met het eindmodel: 

- Op woensdag is groep 1 t/m 4 om 12.00 uur uit i.p.v. 11.30 uur. 
- Groep 1 en 2 krijgen ongeveer 28 lesuren extra vrij. Dit zal  vooral gaan om een 

aantal woensdagmorgens en mogelijk nog een enkele  andere dag.   
 
Voor het team betekent dit besluit dat we nadenken over allerlei zaken: de wijze van 
roosteren, de invulling van de etenspauze, de variatie tussen de lessen qua soorten van 
leeractiviteiten, de energizers tussen de lessen en de uitwerking  van de pleinwacht. De 
komende maanden zult u hierover telkens geïnformeerd worden. 
 
Door in het komende schooljaar te starten met deze schooltijden doen we ervaring op en we 
zullen deze ervaringen als team delen en we zullen aanpassingen doen waar nodig. Dit, om 
telkens te zoeken naar wat het beste onderwijs is voor onze kinderen, zoals u dat van ons 
gewend bent. 
 
Als team en directie willen we voortdurend staan voor kwalitatief goed christelijk onderwijs. 
We hopen en verwachten dat deze stap die kwaliteit op z’n minst niet negatief beïnvloedt 
maar juist zal laten stijgen en dat het bijdraagt aan een nog rijker aanbod van goed 
onderwijs. We beseffen dat we allemaal tijd nodig zullen hebben om eraan te wennen. 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de MR middels het volgende e-
mailadres: mrbethel@nhswaddinxveen.nl of tot de directie: directie@nhsbethel.nl 
 
Rest mij om zowel team als MR te bedanken voor al het meedenken in dit proces. Ook dank 
voor al uw opmerkingen, gesprekken, mailtjes. Ze geven blijk van grote betrokkenheid. 
 
Vanuit hoop en vertrouwen willen we ook in dit besluit onze weg gaan met God, vanuit de 
wetenschap dat we afhankelijk zijn van Zijn Zegen waar we ook nu op vertrouwen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.W.A.J. Damsteeg, directeur. 
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