
Lestijdenpakket 2019 – 2020 voor ABOC oktober 2019 

1. Kleuterschool (141 LTP + 10 SES )                  151 lestijden 

+ 16 PWB-uren in verwerkt 

   

   instapklas - K1A             24/24  (5- 18 kls) 

 

               1ste kleuterklas - K1B             24/24  (13 kls) 

 

   1ste kleuterklas - K1C            24/24  (12 kls) 

 

 

   2de kleuterklas - K2A  24/24  (26 kls) 

 

   2de kleuterklas ondersteuning 12/24  
 

   3de kleuterklas – K3A  24/24  (33 kls) 

    3de kleuterklas ondersteuning 20/24 

-------------------------------------------------------------------------------  

    kleuter LO      2/24 

    kleuter LO      8/24  

    kleuter LO      4/24 

 

        166/24 

 

      Kinderverzorging     9/32  

 

- Ten gevolge van een stijgend aantal kleuters, werd er voor gekozen deze maximaal te ondersteunen 

vanuit het lestijdenpakket, aangevuld door PWB-uren. 

 

- Doordat het aantal verplicht in te richten LO-uren hoger ligt dan de zuiver ingerichte klasgroepen, zijn 

hier kansen om tegelijk LO aan te bieden én gelijktijdig de klasgroep te ontdubbelen. 

 

- Verantwoording waarom de eerste kleuterklas wel gesplitst zal worden en de tweede kleuterklas niet, is 

te vinden in het feit dat de instapgroep van 2018-2019 reeds met een groot leerlingenaantal samen zat 

en de eerste kleuterklas al een voltijdse indeling genoot.  De kinderen van K2 zijn al net iets ouder om de 

switch naar de tuinklas vlot te laten verlopen. Invulling van de ondersteuning van K2 in de tuinklas 

gedurende de beschikbare lestijden zal niet via vaste groespindeling gebeuren.  De beschikbare lestijden 

kunnen ingericht worden op basis van noodzaak, afhankelijk van de aard van de activiteit, zorgnoden, ….  

Er dient wel bewaakt te worden dat alle kleuters op weekbasis een gelijk aantal momenten naar de 

ondersteuningsjuf geweest zijn.   

 

- K3 zal voornamelijk klasintern ondersteund worden wegens voldoende ruim klaslokaal en volgens een 

gelijkaardig systeem als uitgewerkt in K2, met flexibele groepen.  Het zal herkenbaar zijn voor de kleuters 

en de ouders. 

 

 



2. Lagere school     (366 LTP + 20 SES )                  386 lestijden 

+ 3  PWB-uren in verwerkt 

+ 4 uren aanvangsbegeleiding in verwerkt 

 

A. Haegje :         1ste leerjaar – L1A  24/24 (27 lln)   

        1ste leerjaar ontdubbelen – L1B 12/24 
                               

          2 de leerjaar – L2A  24/24 (16 lln) 

        

          3 de leerjaar – L3A   24/24 (20 lln) 

 

          4 de leerjaar A - L4A  20/24 (23 lln)   

          4 de leerjaar A – L4A    4/24 

          4 de leerjaar A – L4B    8/24  

                                             ontdubbelen of coteachen 

 

          5 de leerjaar A – L5A  12/24 (19 lln) 

          5 de leerjaar A – L5A  12/24 

       

                    6 de leerjaar A – L6A  12/24 

         6 de leerjaar A – L6A               12/24  (18 lln) 

 
 

164 /24  

 

B. Klimop :     1 ste leerjaar A – L1A  24/24 (19 lln) 

   1ste leerjaar – L1B  12/24 

                                                         Ontdubbelen of coteachen 
     

   2 de leerjaar - L2A  24/24 (19 lln) 

  

   3 de leerjaar A – L3A  20/24  (16 lln ) 

   3 de leerjaar B – L3B   20/24 (14 lln)  

   3de leerjaar A – L3A                 4/24    

   3de leerjaar B – L3B    4/24 

     

   4 de leerjaar A – L4A  20/24 (21 lln)   

   4 de leerjaar A – L4A    4/24 
 

   5 de leerjaar A – L5A  12/24 (27 lln)  

   5 de leerjaar A – L5A  12/24 

 

 

   6 de leerjaar A – L6A  20/24 (17 lln) 

   6 de leerjaar A – L6A      4/24  

 

   

              180 /24  

 



C.   Haegje en Klimop : 

           LO + zwemmen    12/24 

            LO + zwemmen    5/24 

           LO      4/24 

        
→ van 1ste tot 4de leerjaar 1 uur LO en 5de en 6de leerjaar 2 uren. 

          21/24 

 

       Zorg (zie schoolniveau A)    27/24   

       Totaal                     48 /24 

 

 

- Ten gevolge van een dalend aantal leerlingen, zijn ook de lestijden vanuit het lestijdenpakket beperkter 

en kan er slechts beperkt aanspraak gedaan worden op PWB-uren. 

 

3. Schoolniveau : 

A. Zorg : 
    ZoCo    20/36 

    Zorg LTP/SES      6/24 

    

    ZoCo      7/36 

          3/36 

    Zorg LTP/SES   10/24 
      

    extra zorg    11/24 

    extra ZoCo    1/36 

 

- SES-lestijden binnen zorgwerking: Gezien het stijgend aantal SES-lestijden ( vooral in de lagere 

school ) zullen deze lestijden ingezet worden binnen de halftijdse kracht van het zorgteam.  

Door dalend aantal uren vanuit het pakket, kunnen door het inrichten van een halftijdse zorg de 

individuele leerlingen met zorgnoden toch nog ondersteund blijven én worden de SES-lestijden 

ook gericht ingezet zonder klasgroepen te ontdubbelen ( op advies van inspectie enkele 

schooljaren terug ). 

 

B. Administratie : 
    Administratie LTP  36/36 

 

    Administratie LTP    8/36 

 

    Administratie LTP  2/36 

    Administratie PWB             17/36 

 

    Administratie LTP  1/36 

 C.  ICT :          ICT     8/36 

      



 D.  LBV :         RKG    18/24   

       → 8/24 in Haegje en 10/24 in Klimop  

          NCZ    12/24    
      → 8/24 in Haegje en 4/24 in Klimop 

           NCZ      6/24 
      → 6/24 in Klimop       

          

      IGD                    12/24 
      → 8/24 in Haegje en 4/24 in Klimop  

 

    

E.  Directie (bovenop LTP) : 
         Directie      24/24 

 

F.  Beleid:            Beleidsondersteuning    18/36 

 

G.  Aanvangsbegeleiding : 

 
      Aanvangsbegeleider     4/24 

 

H.  Lerarenplatform  ( ingericht vanaf 1 oktober 2019 ): 
      Onderwijzer      18/24 

     

 


