
  

Nieuwe schooluren vanaf 1 september 2020 

 

Beste ouders  

 

Wellicht heeft u reeds vernomen dat de schooluren in ons secundair onderwijs naar volgend schooljaar toe 

worden aangepast. Het beginuur blijft ongewijzigd, maar ze eindigen de lesdag dan om 15.45u i.p.v. 16.00u. 
 

Omwille van hun aangepaste einduur, maar ook om onze lange middagpauze wat in te korten, hebben we 

beslist om ook in onze kleuterschool én in onze lagere school de uren naar volgend schooljaar toe te wijzigen. 
 

Onderstaand overzicht geeft de nieuwe uren aan die we vanaf 1 september 2020 in onze basisschool hanteren. 
 

KLEUTERSCHOOL 
 

LAGERE SCHOOL 

Begin schooldag : 08.30u 
 

Begin schooldag : 08.25u 

Speeltijd voormiddag : 10.15u – 10.35u 
 

Speeltijd voormiddag : 10.05u – 10.25u 

Middagpauze : 12.00u – 13.05u* 
 

Middagpauze : 11.40u – 13.00u* 

Speeltijd namiddag : 14.35u – 14.50u 
 

Speeltijd namiddag : 14.35u – 14.55u** 

Einde lesdag : 15.20u*** 
   Op woensdag eindigen de lessen om 11.30u** 
 

Einde lesdag 15.30u*** 
   Op woensdag eindigen de lessen om 11.45u 

 

Verandering in de KS t.o.v. huidige schooljaar 
*       middagspeeltijd 10’ korter 
**     op woensdag stoppen we 5’ vroeger                                                      
***   einde schooldag 10’ vroeger                                       

Verandering in de LS t.o.v. huidige schooljaar 
*       middagpauze 15’ korter 
**     namiddagspeeltijd 5’ langer 
***   einde lesdag 10’ vroeger 
 

 

BLIJFT BEHOUDEN 
⬧ Voorbewaking vanaf 07.45u 
⬧ Beginuur van de activiteiten. 
⬧ Naschoolse opvang tot 17.30u! 
⬧ Op woensdag tot 13.00u 
⬧ Aantal minuten tussen einde kleuterschool en einde  
   lagere school blijft 10 minuten 
 
! Betaling vanaf 16.00u (zoals huidige regeling) 
 

BLIJFT BEHOUDEN 
⬧ Voorbewaking vanaf 07.30u 
⬧ Baginuur van de lesdag. 
⬧ Naschoolse opvang tot 17.30u! 
⬧ Op woensdag tot 12.15u 
⬧ Aanbod van studie 
 
 
! Betaling vanaf 16.00u (zoals huidige regeling) 
 

  

Deze nieuwe uurregeling werd besproken op diverse overlegplatforms waaronder de schoolraad en de 

pedagogische raad.  Zeker het verkorten van de lange middagpauzes en het verlengen van de namiddagspeeltijd 

in de lagere school zien we voor onze kinderen als een groot pluspunt.  
 

Met vriendelijke groeten 

Jef Verboven, directie basisschool SJB 

 

 


