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1. Inleiding  

Voor u ligt het advies van de werkgroep andere schooltijden van Het Kompas. Dit document is een 
beschrijving van het advies aan het bestuur (directie Het Kompas) en de MR van het Kompas met 
betrekking tot het wel of niet invoeren van een continurooster op PCBO Het Kompas. Dit document is 
openbaar beschikbaar voor ouders en leerlingen via de website van PCBO Het Kompas en tevens 
opvraagbaar bij de directie van Het Kompas. De werkgroep deelt een samenvatting van het advies 
met de ouders via Parro.   

2. Aanleiding 

Veel scholen in het basisonderwijs zijn de afgelopen jaren overgegaan tot invoering van een 
zogenaamd continurooster. Bij een continurooster blijven alle leerlingen verplicht op school over 
tussen de middag. In december 2021 heeft de directe van Het Kompas de MR van Het Kompas 
geïnformeerd over een mogelijke invoering van een continurooster met 5 gelijke dagen van 08.30 – 
14.15. Naar aanleiding van dit bericht is er een werkgroep gevormd om een advies over een mogelijk 
continurooster op Het Kompas te formuleren. De werkgroep bestaat uit Hanane Bouknaf en Carolien 
Spruit. 

2.1 Huidige situatie 

PCBO Het Kompas kent momenteel geen continurooster. Alle groepen beginnen dagelijks om 8.30 
uur en hebben van 12.00 – 13.00 uur middagpauze. Op maandag tot en met donderdag zijn de 
eindtijden voor alle groepen gelijk (15.00 uur en 12.15 uur op woensdag). Op vrijdag zijn de groepen 
1 – 4 in de middag vrij en hebben de groepen 5 – 8 les tot 15.00 uur.   

De vrije vrijdagmiddag en een aantal aangewezen vrije dagen maken dat leerlingen in de groepen 1 – 
4 per schooljaar 897,5 lesuren hebben. In de groepen 5 – 8 wordt 90 uur meer gegeven aan lessen 
(987,5 uur per schooljaar).   

De onderstaande (wettelijke) bepalingen gelden als PCBO Het Kompas zou overgaan tot een 
continurooster: 

1. Sinds 1 augustus 2006 is de Wet flexibilisering schooltijden van kracht. Sindsdien mag Het Kompas 
zelf de lestijden bepalen, zolang er maar 7520 lesuren (onderwijstijd) in acht jaar worden gegeven;  

2. Bij een wijziging of verandering van de schooltijden en opvang moet Het Kompas altijd de ouders 
raadplegen. In de praktijk betekent dit dat ouders via de MR stemrecht hebben op voorstellen die 
daartoe door de schoolleiding worden gedaan;   

3. Vanaf 1 augustus 2007 heeft Het Kompas de verplichting om ervoor te zorgen dat voor-, tussen- en 
naschoolse opvang wordt aangeboden; 

4. Bij een continurooster moeten de kinderen op school eten. Ze mogen tussendoor niet naar huis, 
ook niet als ze dit willen. Het overblijven is verplicht en kan deel uitmaken van de schooltijd van 
PCBO Het Kompas. Voor het overblijven worden geen kosten in rekening gebracht. 
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3. Wettelijk kader – Instemming MR 

Over de invoering van een continurooster zegt de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen)* het 
volgende: art. 13 sub h: over wijziging van de schooltijden, waarbij de onderwijstijd gelijk blijft, heeft 
de oudergeleding instemmingsrecht. Wanneer de school bijvoorbeeld wil overstappen naar een 
continurooster, waarbij het aantal lesuren per leerjaar gelijk blijft, heeft de oudergeleding van de MR 
daarbij ook het laatste woord. art. 15 lid 3: een besluit met betrekking tot de wijziging van de 
onderwijstijd pas kan worden genomen “na raadpleging van de ouders”. De leden van de 
oudergeleding van de (G)MR betrekken de resultaten van de achterbanraadpleging bij het besluit al 
dan niet in te stemmen met de voorgestelde schooltijden. Zij zijn niet verplicht het resultaat van de 
raadpleging zonder meer over te nemen. Formeel heeft de personeelsgeleding geen bevoegdheid als 
het gaat om de vaststelling van de schooltijden. Het werk verandert immers niet vanwege het 
opschuiven van de schooltijd. Toch heeft het personeel van een school wel invloed op het te nemen 
besluit via het volgende artikel in de WMS; Art. 12 sub f: de personeelsgeleding van de (G)MR heeft 
een instemmingsbevoegdheid bij de “vaststelling of wijziging van de arbeids- en rusttijdenregeling”. 
Deze worden dan pas ingevoerd wanneer naast de oudergeleding óók de personeelsgeleding ermee 
instemt. Invoering van het continurooster is hiermee een zaak van de voltallige MR (ouder- en 
personeel).  

‘* WMS is de wet medezeggenschap op scholen en regelt de medezeggenschap in het primair en 
voortgezet onderwijs in Nederland 

 

4. Stappen in het onderzoek naar continurooster  

4.1 Onderzoek continurooster – literatuurstudies en internet 

Zowel uit literatuurstudies als het raadplegen van internet, is o.a. het volgende gebleken: Een 5 
gelijke dagen model komt positief uit onderzoeken die vindbaar zijn. Het 5 gelijke dagen model zorgt 
voor de meeste rust en de dagen zijn gelijk wat voor duidelijkheid kan zorgen. De kinderen hoeven 
maar 1x naar school, wat een heel duidelijke structuur is met een duidelijk begin en afsluiting van 
een schooldag. Voor de leerkracht liggen er kansen voor een effectievere tijdsbesteding in de 
middag. Uit onderzoek komt naar voren dat invoering van een continurooster geen noemenswaardig 
positief effect heeft op de leerprestaties en opbrengsten van de kinderen. Wat voor het ene kind een 
voordeel is kan voor het andere kind een nadeel zijn. De kwaliteit van het onderwijs zal in het 
algemeen niet toenemen, maar ook niet afnemen. Wel wordt gewaarschuwd dat de pauzes voor 
kinderen kort en onrustig kunnen zijn (artikel pseudopauzes, NRC). (Bronvermeldingen: zie bijlage 3 
Adviesrapport PCBO Werkgroep Andere Schooltijden Het Kompas) 
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4.2 Enquête ouders m.b.t. TSO / mening ouders omtrent continurooster april 2022 

In april 2022 is er een enquête afgenomen onder de ouders m.b.t. de huidige lunchpauze, TSO en de 
mening van de ouders over de invoering van een mogelijk continurooster op Het Kompas.  

De ouderpeiling is uitgestuurd naar de ouders van groep 1 t/m 7. Groep 8 is uitgesloten, omdat deze 
kinderen bij de mogelijke invoering van het continurooster al van school zijn. De ouderpeiling is door 
85% van de ouders ingevuld. Van de ouders die de ouderpeiling hebben ingevuld zijn er 15% die op 
dit moment gebruik maken van de buitenschoolse opvang voor hun kind(eren).  

Voor- en nadelen vanuit ouders:  

Op basis van gewonnen informatie via de ouderpeiling kwamen de volgende voor- en nadelen naar 
voren voor een continurooster (08.30 – 14.15):  

Voordelen voor een continurooster (die gezien worden door ouders):  

 Zorgt voor rust bij de leerlingen, tijdens de lunchpauze niet meer naar huis en weer naar 
school gaan zorgt dat ze niet minder hoeven te haasten en er meer rust is; 

 Structuur en regelmaat, voor iedereen hetzelfde niet meer schakelen tussen school-
thuis-school; 

 Overgang naar voorgezet onderwijs makkelijker i.v.m. structuur; 
 De onderbouw en bovenbouw zijn gelijktijdig vrij; 
 Eerder vrij op de middag (maandag, dinsdag, donderdag), meer tijd met je kind op de 

middag; 
 Op dit moment loopt de TSO-opvang in sommige groepen niet goed/prettig, dit zorgt 

voor onrust bij de kinderen en ontevredenheid bij ouders; 
 Verhoging verkeersveiligheid (1x heen en weer, niet 2x). 
 4 middagen eerder vrij voor de bovenbouw en 3 middagen eerder vrij voor de 

onderbouw.  

Nadelen voor een continurooster (die gezien worden door ouders): 

 Werkende ouders hebben met relatief lage kosten (TSO) tot 15.00 uur tijd om te werken 
onder schooltijd; 

 TSO-bijdrage is veel lager dan eventueel een BSO-bijdrage na 14.15, ze verwachten 
hogere opvangkosten voor de naschoolse opvang; 

 Onduidelijkheid over BSO (moet je een dagdeel afnemen of kun je ook 1 uur afnemen 
van 14.15 - 15.15); 

 Gezelligheid en de rust van eten met je ouders vervalt, drukke schoolomgeving; 
 Op dit moment hebben ouders een eigen keus of hun kind wel of niet naar de TSO gaat, 

bij een continurooster niet meer;  
 Geen woensdagmiddag meer vrij, dit wordt gezien als een fijne onderbreking van de 

week; 
 Rooster is intensiever, gevoel van ‘even vrij’ tussen de middag is er niet meer. Zeker voor 

de onderbouw;  
 Ouders hebben een zorg dat tijdens de lunch nog les gegeven wordt. Hierdoor kunnen de 

leerlingen niet rustig eten; 
 Ouders hebben zorgen over wanneer de pauzes worden ingepland en wie toezicht 

houdt.   
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4.3 Enquête Leerkrachten m.b.t. continurooster april 2022 

In april 2022 is er een enquête afgenomen onder alle leerkrachten met betrekking tot de invoering 
van een mogelijk continurooster op Het Kompas. 100% van de leerkrachten heeft de enquête 
ingevuld.  

Voor- en nadelen vanuit leerkrachten:  

Op basis van gewonnen informatie via de leerkrachtenpeiling kwamen de volgende voor- en nadelen 
naar voren voor een continurooster (08.30 – 14.15):  

Voordelen voor een continurooster (die gezien worden door leerkrachten/onderwijsteam):  

 Hele dag toezicht door een leerkracht/onderwijsteam geeft rust op school;  
 Meer effectieve onderwijstijd (minder tijd kwijt aan conflicten oplossen na de 

middagpauze, jassen aan/uit, geen laatkomers);  
 ‘s Middags eerder tijd voor overige zaken, zoals vergadertijd/voorbereidingstijd voor de 

volgende dag. 

Nadelen voor een continurooster (die gezien worden door leerkrachten/onderwijsteam):  

 Rustmoment tussentijds voor de leerkracht (1 uur zonder kinderen) vervalt, programma 
wordt intensiever;  

 Geen tijd om dingen klaar te zetten tussen de middag;  
 Zorg om pauzes als de dag tot 14.15 is en wat is de toegevoegde waarde hiervan i.p.v. 

14.00. 
 

4.4 Wettelijk Kader Pauzes Continurooster 08.30 – 14.00 / 14.15 

Volgens de arbeidstijdenwet heeft de leerkracht bij een rooster van 08.30 tot 14.00 / 14.15 recht op 
een half uur pauze. Een pauze mag niet aan het begin of einde van de dag vallen: een pauze is 
bedoeld als onderbreking van de werktijd. Pauze betekent dat de leraar geen toezicht hoeft te 
houden op leerlingen en een moment vrije tijd heeft (zonder verantwoordelijkheid voor de klas). 

Eventueel kan de pauze opgesplitst worden in 2 x 15 minuten. Afspraken omtrent de pauze moeten 
ieder jaar (voorafgaand aan het volgende schooljaar) worden vastgelegd in het werkverdelingsplan 
en vereist instemming van de PMR (Personeelsgeleding van de MR).  

De werkgroep is van mening dat de pauze/lunch met extern toezicht niet ten goede zal komen aan 
de rust in de klas. Na de pauze zal er minder rust zijn in de klas, wat ten nadele is van de 
onderwijstijd. Ook zal het de rustige lunch voor het onderwijsteam niet ten goede komen als de 
kinderen door iemand anders opgevangen worden tijdens hun lunch, het is dan niet rustig in school. 
Het is denkbaar dat leerkrachten er in dringende situaties bij gevraagd worden om zaken op te lossen 
die niet goed lopen met de kinderen.  

Als de lunch van de kinderen door de leerkrachten wordt opgevangen geeft dit meer rust, zodat de 
kinderen wat rustiger kunnen eten. De leerkracht kan in principe zelf het tijdstip van de pauze 
bepalen (opgenomen in het werkverdelingsplan) en de pauze indelen kijkend naar hoe de dag loopt. 
Belangrijk hierin is om te kijken naar hoe de pauze rustig en, eventueel, educatief kan worden 
ingedeeld (bv, voorlezen, filmpje) en wat het beleid wordt voor buitenspelen. De voorkeur voor 
ouders is om geen les te geven tijdens de lunch zodat er “echt” rust is voor de kinderen. 
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5. Conclusie, Standpunt & aandachtspunten  

Dit verslag is tot stand gekomen op basis van een literatuuronderzoek, gesprekken met betrokkenen, 
een ouderpeiling middels een enquête en een leerkrachtenpeiling middels een enquête.  

Voor ouders en leerkrachten is een 5 gelijke dagen model tot 14.00 uur of 14.15 uur een flinke 
verandering ten opzichte van het huidige rooster.  

De schooldag duurt relatief koter, wat voor een gedeelte van de ouders of oppassende opa/oma’s 
meer tijd doorbrengen met je kind betekent en er is meer ruimte voor activiteiten na schooltijd. Een 
voordeel kan ook zijn dat er in het model tot 14.00 uur/14.15 uur tijdens schooltijd geen gebruik 
gemaakt wordt van TSO/pauze opvang en dat het kind relatief rustig thuiskomt. De andere kant is dat 
een kind wat gewend is tussen de middag thuis te eten, de tijd tot 14.00/14.15 uur nu als intensiever 
kan ervaren. Een model tot 14.00 uur/14.15 uur kan nadelig zijn voor met name de groep ouders die 
tijdens schooltijd werkt, of die gebruik maakt van BSO. De schooltijd op een dag wordt korter (zonder 
relatief goedkope TSO), daardoor kunnen de kosten voor BSO toenemen. Verder kan de beschikbare 
werktijd voor ouders korter zijn als ze hun kinderen niet naar de BSO laten gaan.  

Voor leerkrachten is de dag intensiever, omdat er bij een continurooster geen middagpauze van een 
uur meer is waarin leerkrachten zich kunnen ontspannen, rustig een broodje eten of voorbereidingen 
voor de middag kunnen treffen. Wel zorgt het voor meer rust en hoeven conflicten/uitdagingen die 
tijdens de TSO zijn ontstaan niet meer opgelost te worden.   

In de ouder- en leerkrachtenpeiling is gevraagd aan beide groepen of ze voor of tegen een 
continurooster van 08.30 – 14.15 zijn. Daarnaast was het doel om te onderzoeken wat het draagvlak 
is onder ouders voor een vijf gelijke dagen model (08.30 – 14.15).  

Conclusie enquête uitslag ouders:  

Van de 100 gezinnen zijn er 85 (85%) ingevulde enquêtes teruggekomen.  

 73% van de ouders die de enquête hebben ingevuld was voor; 
 4% van de ouders die de enquête hebben ingevuld was tegen; 
 12% van de ouders die de enquête hebben ingevuld twijfelde; 
 10% van de ouders die de enquête hebben ingevuld had geen mening. 

Conclusie enquête uitslag leerkrachten:  

Van de 9 leerkrachten zijn er 9 (100%) ingevulde enquêtes teruggekomen.  

 78% van de leerkrachten die de enquête hebben ingevuld was voor; 
 11% van de leerkrachten die de enquête hebben ingevuld was tegen; 
 11% van de leerkrachten die de enquête hebben ingevuld twijfelde. 

Er zijn veel voorstanders (meer dan de meerderheid) voor een continurooster. Er worden goede 
opmerkingen geplaatst door ouders/leerkrachten waar goed over gecommuniceerd moet gaan 
worden (zoals de pauze-opvang, werktijden) 

Er is weinig animo van ouders om vrijwillig mee te helpen tijdens de rust/lunchpauze (62% geeft aan 
dit liever niet te doen). 

Uit onderzoek blijkt dat er geen aantoonbare verbetering of verslechtering is van het onderwijs bij 
een overstap naar een continurooster. Mits alles goed geregeld wordt, heeft de invoering van 
continurooster geen invloed op de kwaliteit van het onderwijs.  
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Advies werkgroep Andere schooltijden 

Het vijf gelijke dagen model komt als meest positief naar voren t.o.v. andere modellen. Andere 
continuroostermodellen bieden een beperkte tijdwinst voor de leerlingen op weekbasis en zijn de 
overstap niet waard. 

Uit de ouder- en leerkrachten peiling middels enquête (april 2022) komt naar voren dat op basis van 
de ingevulde enquêtes, 73% van de ouders en 78% van de leerkrachten voorstander is van een 
continurooster.  

De werkgroep adviseert om een continurooster in te voeren van 08.30 uur tot 14.00 uur / 14.15 
uur (vijf gelijke dagen model) met inachtneming van de onderstaande aandachtspunten  

Aandachtspunten 

 Duidelijkheid over rust/lunch pauze:  
o Wanneer er gekozen wordt voor het continurooster 08.30 uur – 14.00 uur / 

14.15 uur met invulling van de lunchpauze door het onderwijsteam is het 
belangrijk dat er goed gekeken wordt naar:  

 wanneer pauzes gepland worden; 
 hoe invulling aan de pauzes wordt gegeven en;  
 de haalbaarheid voor leerkracht en leerling.  

o Aandacht voor rust in de pauzes voor de kinderen. Zeker in groep 1, 2 en 3 
hebben kinderen soms meer tijd nodig om te eten of om tot rust te komen.  

 Inzicht toepassing Arbeidstijdenwet: 
o Duidelijke afspraken maken omtrent pauzes en de toepassing van de 

arbeidstijdenwet op de pauzes en dit meenemen in het werkverdelingsplan.  
 Duidelijkheid eindtijd 14.15 i.p.v. 14.00 (indien van toepassing): 

o Duidelijkheid geven omtrent de beweegredenen van de eindtijd tot 14.15. 
Andere scholen hebben vaak bij het 5 gelijke dagen model tot 14.00;  

o Duidelijkheid geven over de voor- en nadelen hiervan voor leerkrachten, ouders 
en leerlingen;  

o Indien dit extra vrije dagen voor kinderen in het midden van de week oplevert 
(dinsdag, woensdag en donderdag), ervaren ouders dit als nadelig. Vrije dagen 
aansluitend aan het weekend worden positiever ervaren maar kunnen lastig zijn 
voor werkende ouders. Deze dagen inzetten voor een mogelijke verlengde 
vakantie (zoals 2 weken meivakantie) heeft een sterke voorkeur van ouders.   

 Inzicht onderwijstijd: 
o Duidelijkheid geven over hoe de 7520 lesuren verdeling voor kinderen eruitziet 

(8 jaar primair onderwijs); 
o Extra aandacht wordt gevraagd voor deze lesuren verdeling in de overgangsfase 

(de aankomende 7 jaar). Op dit moment maken de kinderen in de onderbouw te 
weinig uren en wordt dat gecompenseerd in de bovenbouw. De invoering van 
een continurooster maakt compensatie in de bovenbouw niet meer mogelijk en 
kan resulteren in een tekort aan lesuren voor de kinderen die nu in de 
onderbouw zitten. 
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 Flexibiliteit BSO 
o Duidelijkheid over de mogelijkheden bij de BSO. Er zijn ouders die (meer) gebruik 

moeten gaan maken van de BSO. De huidige TSO-kosten zijn lager dan de 
mogelijk BSO-kosten; 

o Is er een mogelijkheid om 1 uur BSO af te nemen i.p.v. een dagdeel? 
 Transparantie geven dat kinderen tot 5 jr. eerder opgehaald kunnen worden als de dag 

te lang of te belastend is.  
 Communicatie  

o Ouders en leerkrachten op de hoogte houden van de verdere voortgang en 
besluitvorming naar aanleiding van dit advies;  

o Duidelijke, volledige en eenduidige communicatie richting ouders en 
leerkrachten over de invoering van het continurooster (indien van toepassing);  

o Ouderavond organiseren om ouders te informeren (indien van toepassing).  
 Evaluatie 

o Het eerste schooljaar na invoering geeft de directie bij iedere MR vergadering 
een update over de invoering continurooster en de status van dat moment;  

o Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats om te kijken hoe het gaat; 
o Evaluatie en mogelijk aanpassingen tijdig delen met de leerkrachten, ouders en 

MR van Het Kompas.  

Dit advies wordt gedeeld met de directie van Het Kompas, de MR van Het Kompas en wordt 
gepubliceerd op de website van Het Kompas. Via een Parro bericht wordt een samenvatting van het 
advies gedeeld met de ouders. 

Indien de directie van Het Kompas wil overgaan tot invoering van het continurooster zal de directie 
van Het Kompas een voorstel hiervoor naar de MR moeten sturen waarop de MR instemmingsrecht 
heeft.   
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Bijlage 1 Enquête en uitslag ouderpeiling april 2022 

De enquêtes zijn anoniem behandeld, daarom zijn hieronder de vragen waar namen genoemd zijn 
en toelichtingen gegeven zijn op de vragen weggelaten om de anonimiteit te waarborgen.  

1. Algemene gegevens (1.a Naam ouder / 1.b Naam kind(eren) / 1.c. In welke groep zit uw 
kind of zitten uw kinderen). 

2. Huidige situatie 
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3. Invoering van een continurooster  
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4. Uw Mening Telt 

  

 

Kunt u aub een korte toelichting geven op uw antwoord bij vraag 4.a 

Ivm het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  
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Kunt u aub een korte toelichting geven op uw antwoord bij vraag 4.b   

Ivm het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  

4.c Wat zijn uw zorgen bij de invoering van een continurooster?  

Ivm het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  

 

4.d Heeft u nog iets aan te vullen wat in de vragenlijst niet aan bod is gekomen, maar wat 
volgens u wel meegenomen moet worden in de besluitvorming?  

Ivm het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 
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Bijlage 2 Enquête en uitslag leerkrachtenpeiling april 2022 

 

Kunt u aub een korte toelichting geven op uw antwoord bij vraag 1  

I.v.m. het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  

 

 

Kunt u aub een korte toelichting geven op uw antwoord bij vraag 2 I.v.m. het 
waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze zijn 
samengavet in het advies.  
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Kunt u aub een korte toelichting geven op uw antwoord bij vraag 3  

I.v.m. het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  

4. Hoe zouden volgens u de pauzes moeten worden ingepland (tijden, toezicht op 

de kinderen etc.)  

I.v.m. het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  

5. Wat zijn uw zorgen bij de invoering van een continurooster? 

I.v.m. het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  

6. Heeft u nog iets aan te vullen wat in de vragenlijst niet aan bod is gekomen, 

maar wat volgens u wel meegenomen moet worden in de besluitvorming? 

I.v.m. het waarborgen van de anonimiteit zijn de toelichtingen bij deze vraag weggelaten in deze bijlage, ze 
zijn samengavet in het advies.  

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 
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Bijlage 3 Bronvermeldingen  
https://www.deromte.nl/assets/Uploads/Docs/Subsite-20/000-Brochurecontinuroosters-
Ouders-en-Co.pdf  
https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/onderzoek-naar-nieuweschooltijden-in-het-
basisonderwijs/  
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/effect-continurooster-inhet-
basisonderwijs/  
https://essay.utwente.nl/71223/1/Klaassen%20J.%20-%20S0163864%20- 
%20bachelorscriptie.pdf 
https://wij-leren.nl/effect-continurooster-in-het-basisonderwijs.php 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/17/de-basisschool-houdt-nu-nogslechts-pseudopauzes-
a3633828  


