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Betreft: bijstelling plannen gelijke-tijden-model CNS 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
Twee jaar geleden is de CNS overgegaan op het zogenaamde gelijke-tijden-model. 
De kinderen van zowel onder- als bovenbouw starten daardoor iedere schooldag om 
half negen en zijn om half drie uit. En dat bij een middagpauze van drie kwartier voor 
de groepen 5 t/m 8 en een uur voor de lagere groepen.  
 
Het oorspronkelijke plan 
 
In oorsprong was het de bedoeling om met ingang van het komende cursusjaar een 
vervolgstap te maken door voor álle kinderen een middagpauze van drie kwartier te 
organiseren en de eindtijd van de schooldag te vervroegen naar kwart over twee. Na 
overleg met team, medezeggenschapsraad en Kind & Co, hebben we besloten daar 
nog een aantal jaren mee te wachten. Hieronder leggen we uit wat daarvoor de 
redenen zijn.  
 
Redenen voor uitstel 
 
De gefaseerde invoering van destijds werd vooral ingegeven door tekorten aan 
onderwijstijd die in de jaren daarvoor waren opgelopen. Met name de onderbouw 
maakte in eerdere jaren te weinig uren die vervolgens in de bovenbouw niet werden 
gecompenseerd. Een andere belangrijke reden was, dat we niemand wilden dwingen 
tot het maken van kosten voor overblijven. Daarom werd voor de groepen 1 t/m 4 
een heel uur middagpauze ingepland, waardoor altijd de mogelijkheid bleef bestaan 
de jongere kinderen thuis te laten eten.  
 
Voor wat betreft het wegwerken van de onderwijstijd tekorten kunnen we melden dat 
er al een behoorlijke slag geslagen is, maar dat we daar nog zeker tot cursusjaar 
2026/2027 rekening mee zullen moeten houden, zoals we overigens twee jaar 
geleden ook hadden voorzien. Concreet betekent dit, dat we ook in de komende 
jaren extra uren op jaarbasis zullen moeten maken.  
 
Met betrekking tot de kosten van het overblijven hebben we moeten vaststellen dat 
deze door inflatie en indexering, maar ook door het wegvallen van financiële buffers 
bij de TSO door de coronamaatregelen, naar onze mening onacceptabel hoog 
zouden worden. Daarbij ook bedenkend dat in het beoogde systeem van drie 



kwartier middagpauze vrijwel iedereen zich min of meer gedwongen zou voelen 
gebruik te maken van tussenschoolse opvang.   
 
Plan voor de komende jaren 
 
Om bovengenoemde redenen hebben we besloten door te gaan met het huidige 
gelijke-tijden-model. De belangrijkste voordelen daarvan:  
 

1. Ouders worden niet gedwongen extra kosten te maken voor de overblijf;  
2. Ouders worden niet geconfronteerd met onverwacht forse verhoging van 
het TSO-tarief; 
3. De nog steeds bestaande tekorten aan onderwijstijd uit het verleden worden 
weggewerkt; 
4. Eventuele leerachterstanden door de recente lockdowns kunnen worden 
ingelopen, omdat we kunnen beschikken over meer onderwijstijd dan normaal 
gesproken het geval zou zijn.  

 
Jaarlijkse monitoring 
 
Directie en medezeggenschapsraad hebben zich voorgenomen om de 
ontwikkelingen qua onderwijstijd en financiering van de TSO jaarlijks te blijven 
monitoren, om te kijken wanneer het aanvankelijk beoogde gelijke-tijden-model (start 
schooldag half negen, einde schooldag kwart over twee en drie kwartier 
middagpauze voor alle kinderen) een haalbare optie is. Het cursusjaar 2025/2026 
geldt daarvoor als uiterste moment. Zie ook het schema hieronder.  
 
  

Schooljaar Bouw Ochtend Pauze Middag Totaal 
per dag 

            

22/23 
tot en met  
25/26 

OB 08.30-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.30 

5 uur 

22/23 
tot en met  
25/26 

BB 08.30-
12.00 

12.00-
12.45 

12.45-
14.30 

5 uur en 
15 min 

            

Uiterlijk 
26/27 
en verder 

OB en 
BB 

08.30-
12.00 

Drie 
kwartier 
in drie 
shifts 

12.45-
14.15 

5 uur 

            

 

We hopen u met dit bericht goed te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog 
vragen zijn, dan kunt u terecht bij ondergetekenden.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Mark Paludanus (directeur CNS) en Alexander Turlot (voorzitter mr CNS). 


