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Een magazine voor leerkrachten 
Het nieuwe magazine Tijd voor nieuwe schooltijden? gaat over de 

mogelijkheden van nieuwe schooltijden in het basisonderwijs en de 
gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van leerkrachten.

   

  Tijden veranderen 
Anno 2010 lijken de traditionele schooltijden niet meer zo ideaal. Het kan 

ook anders. Scholen kunnen en mogen kiezen voor een ander ritme, dat 
wellicht beter aansluit bij de huidige situatie, waarin de overblijf steeds 

lastiger te organiseren is en veel ouders gebruik maken van 
buitenschoolse opvang. 

    Reportages uit de praktijk 
Andere schooltijden zijn bijvoorbeeld te organiseren volgens het vijf-gelijke-dagenmodel, het 

bioritmemodel of het 7-tot-7-model. In het magazine staan reportages uit de praktijk, gemaakt op 
scholen die al met zo’n nieuw schooltijdenmodel werken. 

Er zijn nog veel vragen 
Het magazine geeft antwoord op veel vragen die leven onder leerkrachten. Wat betekenen andere 

schooltijden voor hen? Hoe richt je de schooldagen in? Wat zijn de voor- en nadelen? 
Hoe ervaren kinderen het? Hoe zit het met de werktijden? Is er nog tijd voor een lunchpauze? 

En: waarom zou je schooltijden eigenlijk aanpassen? 

Lees de ervaringen en reacties van leerkrachten en ouders. 
Lees het magazine Tijd voor nieuwe schooltijden?

Bestellen 
Alle basisscholen krijgen in mei 2010 een presentexemplaar van het magazine toegestuurd. U kunt extra 

exemplaren bestellen via het bestelformulier of e-mail anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl

Andere Tijden in onderwijs en opvang
Een samenwerking van VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang,

Het Kinderopvangfonds en BOinK
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Het magazine Tijd voor nieuwe schooltijden? is een uitgave van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang 
en is bedoeld om de discussie over nieuwe schooltijden te ondersteunen. 
Eerder verschenen de Argumentenkaart Schooltijden en de dvd Ouders over schooltijden.

‘Relaxed werken met vijf gelijke dagen’  
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Andere Tijden in onderwijs en opvang
Een samenwerking van VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang,

Het Kinderopvangfonds en BOinK

Bestelformulier 

Magazine Tijd voor nieuwe schooltijden? (nieuw!) 
Argumentenkaart Schooltijden en 
DVD Ouders over schooltijden

Magazine Tijd voor nieuwe schooltijden?  (16 pagina’s)
Uitgave over ervaringen  met nieuwe schooltijden speciaal bedoeld voor leerkrachten. Interviews met collega’s, een dag op een 7 tot 7 school, 9 
vragen over arbeidsvoorwaarden etc.  Beschikbaar in sets van 10 exemplaren.

De Argumentenkaart (A3 formaat, full colour)
 Voor- en nadelen van de huidige schooltijden vanuit het perspectief van belanghebbenden: kinderen, ouders, schoolleiders,    
 leerkrachten, kinderopvang en werkgevers. Geschikt voor gebruik in de  dialoog met bestuur, schoolleiders, leerkrachten en MR. 
 Beschikbaar in sets van 10 exemplaren, met  tips en suggesties voor gebruik aan de keerzijde.

DVD Ouders over schooltijden (12 minuten) 
	 In	de	film	wordt	het	fenomeen	‘andere	schooltijden’	vanuit	het	perspectief	van	de	ouders	belicht.	Twee	gezinnen	worden	gevolgd	in	hun		 	
 dagelijks ritme van school en werk. Welke afwegingen, zorgen en dilemma’s spelen voor ouders een rol en welke winst en vooruitgang is er te  
	 boeken?	Voor	ieder	die	met	ouders	het	gesprek	wil	voeren	over	het	onderwerp	‘andere	schooltijden’	.

U kunt hieronder op uw eigen computer uw gegevens en gewenste bestelling invullen. Daarna kunt u het ingevulde formulier 
bewaren en mailen naar anderetijden@caop.nl 

Naam organisatie:

Ter attentie van:

Postadres:

Postcode en plaats:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Uw bestelling

Artikel Aantal Kosten per set Totaal
• Magazines Tijd voor nieuwe schooltijden? 
 (voor leerkrachten), te bestellen als set van 10 € 25,00 €

 
• Argumentenkaarten, te bestellen als set van 10 € 25,00 €

• DVD Ouders over schooltijden € 17,50 €

• Combinatie van bovenstaande sets (met korting) € 55,00 €

Klik hier voor uw totale bestelling (inclusief verzendkosten)  €

Bewaar en verstuur dit formulier als bijlage naar anderetijden@caop.nl of per fax naar 070 - 345 75 28.
Maak het totale bedrag over naar rekeningnr. 15.03.05.958 t.n.v. CAOP, inzake Kinderopvangfonds te Den Haag, 

onder vermelding van de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats en “bestelling Andere Tijden”.
Na ontvangst van het bedrag worden de bestelde materialen naar bovenvermeld adres verzonden.
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