ONDERWIJSTIJD IN HET BASISONDERWIJS
Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs
krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur
onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar
eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.
De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de volgende uitgangspunten:






In een schoolweek wordt aan de leerjaren 3 tot en met 8 in beginsel op niet minder dan vijf dagen
onderwijs gegeven. Dit uitgangspunt geldt niet voor de leerjaren 1 en 2.
Scholen mogen niettemin voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven keer per jaar een
vierdaagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken waarin een algemene feestdag valt of
waarin, naar plaatselijk gebruik, traditioneel een vrije dag wordt gegeven.
Scholen mogen in principe voor de groepen 3 tot en met 8 geen driedaagse of nog kortere
schoolweken inroosteren. Uitzonderingen zijn:
De school plant een vrije dag voor of na een algemene feestdag. Voorbeeld: de vrijdag na de
donderdag van Hemelvaart. Of als men de meivakantie op Koningsdag laat beginnen en
Koningsdag niet op maandag of dinsdag valt. De onvolledige schoolweek die daardoor ontstaat
telt wel mee voor de maxi maal zeven onvolledige schoolweken.

Het is voor de ontwikkeling van de school gewenst bij uitzondering een tweedaagse studiebijeenkomst
voor het team te beleggen. Als deze tweedaagse is opgenomen in de jaarplanning, overeengekomen
met de MR en gecommuniceerd met de ouders, dan wordt dit toegestaan. De driedaagse school week
die daardoor ontstaat telt wel mee voor de maximaal zeven onvolledige schoolweken.
Een driedaagse schoolweek als gevolg van het plannen van een studiedag voorafgaand aan of
volgend op een algemene feestdag: Zo’n driedaagse schoolweek telt wel mee voor de maximaal
zeven onvolledige schoolweken. Eendaagse of tweedaagse schoolweken als gevolg van een
studiedag of vrije dag zijn niet toegestaan.
Een school kan, als gevolg van de regeling spreiding zomervakantie, de zomervakantie verlengen met
hoogstens twee dagen voorafgaand aan of volgend op de door de overheid vastgestelde
vakantieperiode. Een driedaagse of vierdaagse schoolweek die als gevolg van deze regeling ontstaat
is toegestaan. De drie- of vierdaagse schoolweek die hierdoor ontstaat telt wel mee als één van de
zeven onvolledige schoolweken.
Via een overzicht van vakantie en vrije dagen/studiedagen in de schoolgids moet voor ouders duidelijk
zijn in welke weken slechts vier dagen wordt lesgegeven, zodat ouders al vóór het begin van het
schooljaar hiervan op de hoogte zijn.
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