
Start schooljaar – lestijden – uitbreiding en drukte 

De afgelopen paar jaar hebben we vanwege de drukte in de school gewerkt met gescheiden 
lesroosters voor onder- en bovenbouw. Dit was alleen al vanwege het gebrek aan ruimte om te 
pauzeren, wel nodig. Door de aparte lestijden werd het maken van een rooster echter bijzonder 
gecompliceerd. We konden niet alle lokaalruimte efficiënt benutten en de roosters van leerlingen en 
docenten werden er niet beter op. Ook veroorzaakte de vele leswisselingen nogal wat onrust in het 
gebouw.  

Als het goed is, wordt in de loop van dit schooljaar de uitbreiding van het gebouw opgeleverd. Hierop 
vooruitlopend hebben we in de zomervakantie de pauzeruimte op de begane grond (wederom) flink 
uitgebreid. We hebben daarom besloten alvast terug te gaan naar onze oorspronkelijke dag indeling 
(het rooster van de onderbouw). 

De eerste lesdag moesten de leerlingen duidelijk nog wennen aan de nieuwe situatie. Het was op de 
begane grond erg druk, terwijl het op de 2e en 3e verdieping leeg was. We merken inmiddels dat de 
meeste leerlingen een plekje beginnen te vinden. Er is nog veel ruimte op de 3e verdieping! 

Tijdens de leswisselingen is het momenteel nog druk op de trappen en in de gangen. Als de 
uitbreiding af is, zullen de verkeersstromen over een groter gebied verdeeld worden, zodat dit ook 
minder wordt.  

Omdat de grondwerkzaamheden voor de bouw al plaatsvinden, is de buitenruimte beperkt. We 
zetten personeel in om leerlingen te begeleiden die hun fiets buiten stallen. Daarnaast zullen we nog 
extra stallingsruimte realiseren komende week.  

Het blijft zo dat onder- en bovenbouw qua lesruimtes gescheiden zijn. Bij de Toko (uitgifte kantine) 
zorgen we voor een apart uitgifte punt voor onder- en bovenbouw, zodat men niet hoeft te dringen 
en zowel de oudere als de jongere leerlingen goed aan de beurt kunnen komen.  

We hanteren dus voor alle leerlingen de volgende lestijden. Het “nulde” uur is de bekende 
begeleidingsband voor extra hulp voor de leerlingen die dat nodig hebben.  

 0 08.15 - 08.45 

  1 08.45 - 09.45 
  2 09.45 - 10.45 
  pauze 10.45 - 11.05 
  3 11.05 - 12.05 
  4 12.05 - 13.05 
  pauze 13.05 - 13.35 
  5 13.35 - 14.35 
  6 14.35 - 15.35 
  7 15.35 - 16.35 
 

Het lesrooster wordt de komende week nog geoptimaliseerd. Dit zal voor een aantal klassen nog 
wijzigingen opleveren.  



Voor een impressie van de nieuwe mediatheek en pauzeruimte: 

 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

Cees Slats, rector.  


