
 

  

Instemmingsaanvraag IKC-raad 
 
Hierbij vraagt de directie van IKC VanKampen, gemandateerd door IKC directeur Misja van Herp, 
instemming van de IKC-raad VanKampen, gemandateerd door de voorzitter Göran Oosterhuis, op de 
volgende 2 punten met ingang van schooljaar 2018-2019: 
 

1. Aanpassing schoolrooster naar het 5-gelijke dagenmodel 
De schooltijden worden alle dagen 08.45 – 14.14 uur. Aansluitend is er een verlengd dagarrangement 
tot 15.00 uur. Hier hoeft geen vergoeding voor betaald te worden. Per half jaar geven ouders aan op 
welke dagen hun kinderen gebruik maakt van het verlengde dagarrangement. Alle kinderen eten op 
school met de leerkrachten en gaan ook met de leerkrachten naar buiten. Onderwijzend personeel 
dat heel de dag werkt heeft pauze om 14.14 uur. In het verlengd dagarrangement zal personeel 
werken dat eerder op de dag pauze heeft gehad. Om tegemoet te komen aan ouders die kinderen 
naar meerdere locaties moeten brengen zal er voldoende inloop- en ophaaltijd zijn.  
Deze aanpassing van 5-gelijke dagen is voor onbepaalde tijd.  
 

2. Flexibilisering van de vakantieweken herfst, voorjaar en één week mei.  
De herfst, voorjaar en, één week van de, meivakantie kunnen flexibel worden opgenomen. Het IKC 
blijft tijdens deze weken open aan alle leeftijdscategorieën wordt onderwijs gegeven. Ouders geven 
in mei door voor het eerste half jaar hoe zij om gaan met de herfstvakantie, en in oktober hoe zij 
omgaan met de resterende 2 vakantieweken. De personele planning wordt gemaakt n.a.v. de 
doorgegeven vakanties. De verhouding personeel/kinderen moet redelijk zijn bij opnemen vakanties 
door personeel.  
De flexibilisering van de vakanties hangt samen met het gepersonaliseerd leren en moet opnieuw 
worden vastgesteld als hiervan wordt afgeweken.  
Ouders krijgen de keuze uit 2 pakketten: 
Pakket A: de vaste vakantieweken. Ouders die geen keus maken hebben automatisch dit pakket.  
Pakket B: één of meerdere weken worden flexibel opgenomen.  
Alle kinderen nemen het volledige aantal weken op waar ze recht op hebben. Tijdens alle 
vakantieweken zal ook de vakantie BSO open zijn en een programma draaien.  
Deze aanpassing van vakanties wordt voor de periode van één schooljaar verleend en verlengd 
indien de uitkomst positief is.  
 
Beide wijzigingen in beleid passen binnen de visie van IKC VanKampen en blijven binnen de 
wetgevende kaders. Voor de wettelijke kaders over flexibilisering van vakantie wil ik verwijzen naar 
pagina 8 -10 van de kamerbrief over dit onderwerp: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/01/17/kamerbrief

-over-monitor-flexibilisering-onderwijstijd-primair-onderwijs-en-monitor-5-
gelijkedagenmodel 

 
Met ondertekening verklaart de IKC-raad unaniem akkoord te gaan met de voorgestelde 
beleidswijzigingen per start schooljaar 2018-2019. 
 
 
Datum:____________________    
 
 
 
       Göran Oosterhuis 
       Voorzitter IKC-raad 
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