
Continurooster op de Zeppelin 
 

 

 



 

De schooltijden 

 

Alle dagen van de week start de school om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 

Dit geldt voor alle groepen 1 tot en met 8. 

Maandag 8.30 – 14.00 uur 

Dinsdag 8.30 – 14.00 uur  

Woensdag 8.30 – 14.00 uur 

Donderdag 8.30 – 14.00 uur 

Vrijdag  8.30 – 14.00 uur 

 

Tien minuten voor aanvang van de lessen gaat de deur open, zodat de lessen op tijd kunnen 

beginnen.  

 

Een uitzondering op deze schooltijden in schooljaar 2013-2014. Dit in verband met de verplichte 

7520 uur onderwijs in 8 jaar.  

 

 

Groep 7.  Alle dagen  in het schooljaar 2013-2014 zullen de leerlingen van groep 7 een 30 minuten 

extra les hebben. 

Maandag 8.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 14.30 uur 

Donderdag 8.30 – 14.30 uur 

Vrijdag  8.30 – 14.30  uur 

  

Dit eindigt op 20 februari 2014. 

 

 

 

 

Verlof voor tandarts, huisarts e.d.  

Het continurooster geeft meer ruimte om afspraken te maken na schooltijd. Ik wil u vragen, indien u 

keuze hebt in de tijd van de afspraak, deze na schooltijd te plannen.   

 



 

De Lunch 

 

Alle kinderen eten op school en nemen hun eigen lunch en drinken mee. 

Wij gaan er van uit dat u voor de lunch, uw zoon/dochter een gezonde maaltijd mee geeft.  Koek, 

chips en dergelijke verstaan wij niet onder een gezonde maaltijd.  

Er wordt via de school geen drinken verzorgd, dus ook dat kunt uw zoon/dochter meegeven.  

Het drinken is geen koolzuurhoudende drank(geen prik) en als uw kind alleen water drinkt kunt een 

beker mee geven dat het kind op school bij de kraan kan vullen.  

 

Alle kinderen gebruiken de lunch in het eigen lokaal. Ze eten gezamenlijk aan de tafel. Na afloop 

wordt de tafel opgeruimd en wordt er buiten gespeeld.   

 

De lunchtijden verschillen per groep, zodat er minder groepen tegelijk buiten zijn na de lunch. 

Na de lunch spelen de kinderen 15 minuten buiten. 

Snack en/of drinken 

In de ochtend is er rond 10.00 uur ook tijd voor een kleine snack en /of iets te drinken. Wij willen de 

nadruk leggen op klein, de lunch is de echte maaltijd. Op vrijdag is het fruitdag. We gaan er van uit 

dat op die dagen de kinderen geen snack maar fruit bij zich hebben. Alle andere dagen van de week 

liefst ook, maar dat is aan u.  

De kinderen spelen ’s morgens 15 minuten buiten. 

 

 



 

Oudercontacten 

 

Het continurooster houdt ook in dat de leerkrachten niet meer in de avonduren werken. De 

oudercontacten zijn daarom altijd op de middag na schooltijd. 

Informeel contact 

Direct na schooltijd hebben de leerkrachten tijd om u te woord te staan voor kleine zaken.  

Om 14.15 uur of 14.30 uur (dit verschilt per trimester)  is er echter een verplichte pauze voor alle 

leerkrachten. Ik vraag u daar rekening mee te houden. 

 

Gesprekken op afspraak. 

Wilt u een afspraak met een leerkracht dan kan dat vanaf 14.30 uur. U kunt persoonlijk met de 

leerkracht een afspraak maken voor een gesprek. De werkdag voor de leerkracht eindigt dagelijks om 

16.30 uur 

 

Rapportgesprekken  en eindgesprekken groep 8 

Voor rapportgesprekken of eindgesprekken worden vaste weken per jaar gepland, die u in het begin 

van het schooljaar in de kalender kunt vinden. Ook deze gesprekken vinden op de middag plaats. Via 

Digiduif krijgt u op tijd bericht, wanneer u uw gesprek kunt inplannen. Het is gebruikelijk dat van alle 

kinderen een ouder/verzorger op het rapportgesprek/ eindgesprek komt.   

 

Gescheiden ouders 

Wij gaan er van uit dat gescheiden ouders, of samen, of één van hen in goed overleg, bij het 

rapportgesprek/eindgesprek zijn. 

 In principe is er één gesprek per leerling. Dit om gescheiden ouders een zo’n eenduidig mogelijk 

beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind op school. Tevens is het voor leerkrachten een zware 

belasting om gesprekken dubbel te voeren, gezien het steeds meer voorkomen van kinderen van 

gescheiden ouders.  Mocht het om gegronde reden niet mogelijk zijn om één oudergesprek per kind 

te hebben, dan wil ik u vragen contact op te nemen met de directeur.  

 

 



 

Opvang voor- en na schooltijd 

 

Met de Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) zijn er afspraken gemaakt voor de opvang voor 

en na schooltijd.  

De opvang bij de SKH sluit aan op de schooltijden van de Zeppelin. De SKH garandeert  voor alle 

kinderen die naar de Zeppelin gaan altijd een plek op de kinderopvang. Tevens zijn hun tijden 

aangepast aan het rooster van de Zeppelin. Op dagen dat er vakantie is, studiedagen zijn en/ of 

andere roosterwisselingen zullen zij hun aanbod daarop aanpassen.  

Mocht u gebruik maken van andere kinderopvang, dan kunt u zelf met hen afspraken maken. Alle bij 

ons bekende kinderopvang in de omgeving van de Zeppelin, zijn op de hoogte gebracht van onze 

gewijzigde schooltijden.  

 

 


