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Protocol ‘Continurooster Het Anker’ 

 

Inleiding: 

Voor u ligt het protocol ‘ Continurooster Het Anker’. 

Dit plan geeft een beschrijving van hoe de lunch en de opvang tussen de middag op 

school is vorm gegeven. Het is bedoeld voor alle betrokkenen. 

In dit document staat telkens alleen ouders, daarmee worden natuurlijk ook verzorger(s) 

bedoeld. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden en omgekeerd. 

Het protocol kunt u ook vinden op onze website: www.anker.pentaprimair.nl 

 

In het afgelopen schooljaar heeft de school besloten om per 1 augustus 2015 over te 

gaan op het continurooster. 

Ouders hebben een voorlichtingsavond bij kunnen wonen, er zijn nieuwsbrieven 

uitgegeven en er heeft een ouderraadpleging plaats gevonden. 

Een werkgroep bestaande uit een ouder en een MR lid van de oudergeleding, twee 

groepsleerkrachten en de directie van Het Anker, hebben zich in het schooljaar 2014-

2015 gebogen over de praktische kanten van de invoering van het gewijzigde rooster. 

 

Wij gaan er vanuit dat het protocol handvatten biedt voor de uitvoering van het 

gewijzigde rooster. 

Zijn er onduidelijkheden of hebt u opmerkingen ter verbetering van het continurooster, 

dan horen wij dit graag. 

 

 

 

De werkgroep Continurooster Het Anker 

 

Zuidhorn, juni 2015 
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Organisatie 

Het Anker heeft vanaf 17 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle 

kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas onder begeleiding van 

de eigen leerkracht. Dit geldt voor alle klassen. Voor het eten is 15 minuten tijd en wordt 

ingericht als een educatief moment. De leerkracht kan de lunchtijd naar eigen inzicht 

verlengen, bijvoorbeeld in de kleutergroepen. 

 

Organisatie continurooster op Het Anker 

 De directie is verantwoordelijk voor de gang van zaken met betrekking tot het 

continurooster. 

 Het Anker verzorgt dagelijks de pleinwacht met ondersteuning van ouders.  

 De aanwezige leerkrachten zijn aanspreekpunt tijdens de pauze.  

 

Geledingen en taken 

MR 

De MR heeft instemmingsrecht bij de invoering van het continurooster. 

In het najaar van 2014 heeft er een ouderraadpleging plaats gevonden mbt invoering 

van gewijzigde schooltijden. Een meerderheid van de ouders heeft voor de invoering van 

het continurooster gestemd. 

De MR heeft na de raadpleging ingestemd met de invoering van het continurooster.  

 

Directie 

De directie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de opvang. 

Zij stelt in overleg met het team de pauzetijden van de groepen vast. In het schooljaar 

2015-2016 wordt eens per kwartaal het continurooster geëvalueerd in de MR en met het 

team. In uitzonderlijke gevallen helpt de directie bij het corrigeren van ongewenst 

gedrag van leerlingen.  

 

Leerkrachten 

De leerkrachten hebben recht op een half uur pauze. Dit betekent dat tijdens de pauze 

van de kinderen het overblijven moet worden geregeld door ouders en teamleden die 

geen lesgebonden uren hebben. 

De leerkrachten hebben de dagelijkse leiding van de opvang. Zij zijn voor alle geledingen 

het aanspreekpunt. Mededelingen aan ouders worden gedaan via de nieuwsbrief en/of 

via de website. De leerkrachten eten samen met de kinderen in de klas. Het eten is een 

lesgebonden activiteit. Thema’s als sociale redzaamheid, actief burgerschap, sociale 

integratie en gezond eten komen hier aan bod. 

 

Ouders 

Een vaste groep ouders die zich in de vrijwilligerspoule hebben opgegeven helpen bij de 

dagelijkse uitvoering van de opvang. Alle leerkrachten brengen hun leerlingen naar het 

schoolplein en halen hun leerlingen weer op. Van de ouders wordt verwacht dat zij op de 

hoogte zijn van de regels en afspraken zoals die op Het Anker gelden. De regels zijn als 

bijlage in dit document opgenomen. Van de ouders wordt verwacht dat zij op tijd 

aanwezig zijn. Bij ziekte of verhindering is de ouder zelf verantwoordelijk om voor 

vervanging te zorgen. Het pleinwachtrooster wordt onderling door de ouders geregeld in 

samenspraak met de directie. 

 

Leerlingen 

De leerlingen moeten een ontspannen pauze kunnen hebben en worden geacht daaraan 

een positieve bijdrage te leveren. Zij zijn van de pleinregels op de hoogte. Van hen wordt 

verwacht dat ze zich hieraan houden. Alle kinderen gaan tijdens de pauze naar buiten. 
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Pedagogisch beleid 

Als basis voor de opvang en de keuze van de invulling van de pauze gelden de volgende 

pedagogische uitgangspunten: 

Wij gaan ervan uit dat: 

 De kinderen respectvol met elkaar en hun omgeving omgaan  

 De kinderen rekening houden met elkaar 

 De kinderen  voorzichtig zijn met het spelmateriaal en de spullen opruimen waar 

ze mee gespeeld hebben 

 De kinderen moeten leren om verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen te 

dragen, afgestemd op zijn/haar leeftijd en mogelijkheden 

 De kinderen streven naar zelfstandigheid, maar nog veel moeten leren. 

Bijvoorbeeld om zelfstandig regels toe te passen en onderlinge problemen zelf op 

te lossen. De regels en eisen die aan de kinderen worden gesteld zijn daarom 

 afgestemd op hun leeftijd en behoeften. 

Wij willen dat: 

 De kinderen zichzelf durven zijn, het gevoel hebben erbij te horen en daardoor 

het overblijven als prettig zullen ervaren 

 

De ouder/leerkracht zorgt voor een emotioneel veilige omgeving: 

 Er is een warme, persoonlijke benadering van de kinderen 

 Er wordt een gevoel van saamhorigheid gecreëerd 

 Er is een duidelijke structuur wat betreft waarden en normen 

 Het waarom van regels en gebeurtenissen wordt door de aanwezige leerkracht of 

ouder(s) duidelijk aan de kinderen uitgelegd. Zo bieden zij de leerlingen een 

handvat om de regels zelfstandig toe te passen en problemen zelf op te lossen 

 De begeleiders volgen het groepsproces, scheppen randvoorwaarden en sturen bij 

als het proces fout dreigt te lopen 

 Kinderen die buiten de groep vallen, betrekken ze er bij 

 Wanneer kinderen onderling een conflict hebben of zich niet goed raad weten met 

een probleem, grijpen ze niet direct in, maar wachten af of de kinderen het zelf 

kunnen oplossen 

 

Het programma van de speelpauze is afgestemd op de schooldag en garandeert een 

goed evenwicht tussen actie en rust. 

Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie met betrekking tot de manier 

waarop mensen met elkaar omgaan. De leerkrachten en ouders gaan daarom respectvol 

met elkaar en de kinderen om. 

 

Kosten continurooster 

De school heeft ervoor gekozen om ouders in te schakelen bij de pleindiensten. Dit 

betekent dat er voor de ouders geen overblijfkosten zijn. 

 

Invulling continurooster 

Zoals beschreven, lunchen de kinderen in de eigen klas onder begeleiding van de 

leerkracht. Eten en drinken moeten de kinderen zelf meenemen. Verwacht wordt dat het 

eten en drinken gezond is, dus geen snoep. Bijvoorbeeld: belegde boterhammen, melk 

en een stuk fruit.  

Eten, drinken of snoepen is op het plein in verband met de veiligheid niet toegestaan.  

Het eten voor tussen de middag blijft in de tas zitten. 

 

Pauze 

De ochtendpauze is verdeeld in 3 sessies. De groepen van zowel De Borgh als Het Anker 

spelen dan gelijktijdig buiten en maken gebruik van het hele plein. Op het moment dat 

de groepen 3 t/m 8 pauze hebben, spelen de kleuters niet buiten. Zij maken de overige 

tijd van de dag gebruik van het kleuterplein. 
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Pauzetijden: 

Groep 3/4 10.00 -10.15 

Groep 5/6 10.15 -10.30 

Groep 7/8 10.30 -10.45 

 

De middagpauze houden beide scholen gescheiden. Alle groepen van Het Anker hebben 

op maandag en dinsdag middagpauze van 11.45 - 12.15 uur. Op donderdag en vrijdag is 

de middagpauze van 12.45 - 13.15 uur.  

Tijdens de middagpauze speelt groep 1/2 op het kleuterplein van Het Anker. Groep 3 t/m 

8 mag spelen op het kleuterplein van de Borgh en op het plein achter de school. 

 

Groep 1/2 Pauze (TSO) Eten 

Maandag/dinsdag 11.45 – 12.15 12.15 -12.30 

Donderdag (groep 2) 12.45 – 13.15 12.30 -12.45 

 

Groep 3/4 Pauze (TSO) Eten 

Maandag/dinsdag 11.45 – 12.15 12.15 -12.30 

Donderdag  12.45 – 13.15 12.30 -12.45 

 

Groep 5 t/m 8 Pauze (TSO) Eten 

Maandag/dinsdag 11.45 – 12.15 12.15 -12.30 

Donderdag/vrijdag 12.45 – 13.15 12.30 -12.45 

 

 

Toezicht 

Op het plein wordt toezicht gehouden door 3 leerkrachten en 2 ouders op de maandag, 

dinsdag en donderdag. Op vrijdag wordt toezicht gehouden door 3 leerkrachten en 1 

ouder.  

De leerkracht en de ouders letten erop dat de kinderen op een goede manier spelen en 

sociaal met elkaar omgaan conform de regels van Het Anker. 

 ‘Goed’ wil in dit geval zeggen: leuk en veilig voor jezelf en voor anderen en voorzichtig 

met het materiaal. Voor een nadere uitwerking van de regels zie de bijlage ‘regels en 

afspraken’. Bij problemen zijn de aanwezige leerkrachten het aanspreekpunt. Als aan een 

kind sancties worden opgelegd, worden de ouders hierover door de desbetreffende 

leerkracht geïnformeerd. Aan het eind van de pauze verzamelen de groepen op hun 

vaste plaats. De leerkrachten halen de kinderen weer op. 

 

Activiteiten 

De pauze is voor de kinderen vrije tijd. Dat wil zeggen dat er geen verplichte activiteiten 

zijn. De leerkrachten en de ouders zorgen voor voldoende aanbod van 

speelmogelijkheden die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. In principe wordt er 

altijd buiten gespeeld. Alleen bij uitzonderlijk slecht weer is er een binnenprogramma. 

Alle groepen blijven dan in hun eigen lokaal. De groepsleerkrachten houden dan toezicht 

in hun eigen groep. 

 

Nieuwe ouders 

De rol van de overblijf ouders is erg belangrijk. Het continurooster kan alleen goed 

verlopen en kosteloos draaien door de actieve aanwezigheid van ouders tijdens het 

overblijven. 

Ouders worden tijdens een eerste kennismakingsgesprek door de directie op de hoogte 

gebracht van de mogelijkheid voor deelname aan de vrijwilligerspoule van het 

continurooster. Ouders die meedraaien in de vrijwilligerspoule ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per keer. 
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EHBO 

Hoewel leerkrachten en ouders er alles aan doen om het te voorkomen kan het zijn dat 

een ongeluk gebeurt. Alleen bij zeer klein letsel kunnen de leerkrachten en ouders dit zelf 

afhandelen. Bij enige twijfel moet altijd de aanwezige BHV-er worden ingeschakeld.  

Deze beslist of er een dokter nodig is. Bij ernstig letsel worden de ouders gebeld die het 

kind naar huisarts of ziekenhuis kunnen brengen. In acute gevallen zal een leerkracht dit 

doen. In geval van serieus letsel zal er door de aanwezige leerkracht een 

ongevallenmelding worden ingevuld en aan de directie worden doorgegeven. 

 

Pesten 

Bij het vermoeden van pesten start de procedure zoals beschreven in het pestprotocol. 

Dit protocol is te vinden op de website van de school: anker.pentaprimair.nl   

 

Ontruiming 

Als het ontruimingsalarm gaat, treedt het ontruimingsplan van school in werking. 

De leerkrachten zijn op de hoogte van de inhoud van dit plan.  

In ieder klaslokaal is de vluchtroute te vinden. De leerkrachten zorgen voor een rustige 

sfeer. De kinderen die buiten zijn worden verzameld en naar het verzamelpunt begeleid 

zoals aangegeven in het ontruimingsplan. 

 

Tot slot 

De hele organisatie van de opvang op Het Anker is er op gericht de kinderen een leuke, 

ontspannen en veilige pauze te garanderen zodat zij met nieuwe energie aan het 

middagprogramma kunnen beginnen. 
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Bijlage I 

 

Taak van de overblijfouder 

Bent u aan de beurt, dan wordt het volgende verwacht: 

 U dient 10 minuten voor aanvang van de pauze aanwezig te zijn. 

 U kijkt bij de kleutergroepen of u nog kunt helpen met het naar buiten gaan 

(jassen aantrekken) 

 De ouders krijgen een plaats op het schoolplein aangewezen door de leerkracht 

die pleinwachtdienst heeft. Hier blijft u gedurende de pauze en houdt u toezicht. 

De verdeling is als volgt: Twee begeleiders op de kleuterpleinen, drie begeleiders 

op het grote geasfalteerde plein achter de school en het kleuterplein van De 

Borgh. 

 De pleinwacht draagt tijdens de pauze een geel KiVa hesje. Dit verhoogt de 

herkenbaarheid van de pleinwacht. 

 Het is niet de bedoeling dat ouders roken, met elkaar uitgebreid kletsen, mobiel 

gebruiken of koffie drinken.  

 Drie minuten voor het eind van de pauze gaat de bel. De leerlingen ruimen alle 

rijdende kleutervoertuigen op in de kleuterberging en maken een rij bij hun 

aangewezen plek.  

 Kleuterspeelgoed bij de rand van de zandbak. Het materiaal van het grote plein 

gaat in de bakken en wordt op donderdag en vrijdag naar binnen gebracht door 

de overblijfkrachten met hulp van leerlingen van groep 7/8. 

 Om 12.15/13.15 uur gaan de leerlingen naar binnen. De leerkracht haalt de groep 

op. 

 Na de pleindienst kunt u indien nodig nog assisteren bij het eten in de groepen 

1/2. 

 Mocht u verhinderd zijn, dan moet u zelf ruilen en zorgen voor vervanging.  

 Schoolgaande kinderen zonder middagprogramma zijn wel welkom wanneer zijn/ 

haar ouder een pleindienst heeft, in tegenstelling tot de niet-schoolgaande 

kinderen. 

 

 

Taak van de groepsleerkracht 

 Zorgen dat de kinderen op tijd naar buiten gaan.  

 De groepsleerkrachten gaan in de ochtendpauze met hun groep naar buiten. 

 Zorgen dat de kinderen op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken voor het 

overblijven. 

 Zorgen dat regelmatig en indien nodig de afspraken en regels met de kinderen 

herhaald en geëvalueerd worden. 

 Zorgen dat hij/zij na de pauze op tijd de kinderen ophaalt en naar het lokaal 

brengt. 
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Bijlage II 

 

Pleinregels voor de leerlingen van Het Anker 

 De leerlingen zijn van 8.15 uur welkom op school en mogen naar binnen. De 

fietsen worden in de fietsenrekken binnen de eigen groepsruimtes van  de 

gekleurde paaltjes gepaatst. 

 Skateboarden, steps en skeelers worden opgeborgen in de bakken bij de ingang. 

 Bij het naar binnen gaan worden de groepen begeleid door de eigen leerkracht. 

Iedereen loopt aan de rechterkant van de trap en zorgt er voor dat dit rustig 

verloopt.  

 Tijdens de middagpauze speelt groep 1/2 op het kleuterplein van het Anker. Op 

het grote plein achter de school en het kleuterplein van de Borgh mogen de 

groepen 3 t/m 8 spelen. Op vrijdag mag groep 5 t/m 8 rondom het hele 

schoolplein spelen. De groepen 1 t/m 4 zijn dan afwezig. 

 Groep 3-8:  Het speelgoed voor op het plein wordt om 9.45 uur door de conciërge 

buiten het berghok geplaatst. De groepen 7 en 8 zorgen er voor dat het speelgoed 

om 10.45 uur in de bakken bij het berghok komt.  

 Op maandag en dinsdag heeft de Borgh tussen de middag als laatste pauze tot 

12.45 uur (Het Anker van 11.45-12.15 uur). De kinderen zorgen er dan voor dat 

het speelgoed in de bakken komt bij het berghok. De pleindienst zorgt er voor dat 

het speelgoed in het berghok komt. Op de donderdag en vrijdag heeft het Anker 

pauze van 12.45-13.15 uur. Zij zorgen op deze dagen voor het opruimen van de 

spullen. 

 Kinderen mogen niet in het berghok komen of in de opbergnissen van de 

kleuterbergingen.  

 Er mogen 2 kinderen op de schommel. 

 In de grote pauze maken alleen de groepen 3 t/m 6 gebruik van de karren. 

Groepen 7 en 8 mogen wel op de éénwielers. 

 Alle groepen mogen in de kleine pauzes met de karren spelen, dus ook de 

groepen 7 en 8.  

 Kinderen blijven in de pauzes buiten. Mochten kinderen ivm met het naar het 

toilet moeten of anders, naar binnen willen moeten ze dat eerst aan de pleindienst 

vragen. Als kinderen gevallen zijn loopt één van de pleindienstouder/leeerkracht 

mee naar binnen. Bij onenigheid gaan de kinderen altijd naar de pleinwacht. 

 Bij het naar binnen gaan verzamelen de groepen zich bij de eerste bel op de 

afgesproken plek op het plein. De leerkracht haalt dan de kinderen gelijk op 

(anders wordt het onrustig in de vakken). Ballen die de kinderen hebben 

meegenomen houden ze vast. Het doel is dat bij de tweede bel de kinderen in de 

groep zitten.  

 Geen gebruik van mobiele telefoons gedurende de dag. 

 Papier en afval in de prullenbakken gooien. 

 We spelen binnen de hekken van het schoolplein. Moet je het schoolplein om 

welke reden dan ook verlaten, dan vraag je hiervoor toestemming aan de meester 

of juf. 

 De bomen en bosjes staan er om te groeien. Daar zijn we zuinig op en laten we 

met rust. 

 Het zand in de zandbak is om mee te spelen in de zandbak. Je mag er niet mee 

gooien. Na het spelen goed je kleren afkloppen.  

 We spelen met het speelgoed op de manier waarvoor het bestemd is. Harken, 

scheppen, emmers en andere zandbakspullen worden alleen gebruikt in de 

zandbak en worden na de pauze door de kinderen die het gebruikt hebben 

opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken. 

 Voor balspelen gebruiken we alleen ballen van school. 

 Voor schooltijd mag er niet met ballen op het plein worden gespeeld. 

 Gebruik de ingang die bij je groep hoort.  

 Als besloten wordt dat het te hard regent om naar buiten te gaan, blijven alle 

kinderen in hun eigen groep of leerplein en pakken een spel uit de kieskast of 
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gaan tekenen of stil lezen. De pleindienstouders verdelen zich over de pleinen. De 

groepsleerkrachten houden met de pleindienstouders dan toezicht. 

 Eten en drinken gebeurt voor of na de pauze (afhankelijk van gym) en onder 

begeleiding van de groepsleerkracht. 
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Bijlage III 

 

Gedragsregels 

Onze schoolregels gelden ook in deze pauze: 

 We noemen elkaar bij de naam 

 We gaan met respect met elkaar om 

 We luisteren naar alle volwassenen, blijf altijd beleefd 

 Als je boos bent, probeer samen te praten. Lukt dit niet, ga naar meester/juf of 

de overblijfouder 

 Als je ziet dat iemand gepest wordt, zeg het dan tegen meester/juf of 

overblijfouder 

 We houden handen, voeten en benen bij onszelf 

 Als je iets niet wilt zeg je: STOP, HOU OP 

 We gaan zorgvuldig en zuinig met alle spullen om 

 

Afspraken rondom sociale veiligheid en gedrag  

Ongewenst gedrag kan voorkomen. Echter de definitie voor ongewenst gedrag is vaak 

voor ieder anders. De ene ouder kan meer hebben dan de andere en de één hanteert 

soms andere normen en waarden dan de ander. Onder ongewenst gedrag tijdens de 

pauze wordt door school verstaan: een grote mond hebben, ruzie maken, schreeuwen, 

plagen/pesten van andere kinderen, aan andermans spullen komen, opzettelijk kapot 

maken van spelmateriaal etc. 

Wanneer kinderen zich niet aan de afspraken houden, is het belangrijk dat het 

ongewenste gedrag wordt benoemd en doorgegeven aan de leerkrachten die pleindienst 

hebben.  
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Bijlage IV 

 

Afspraken over ruiling/ziekte/vervanging/aangeven mutaties 

 

 1. Ruilingen 

 Bij het ruilen van een dienst is er sprake van een rechtstreekse ruiling tussen vrijwilligers 

onderling. Ouder X ruilt zijn/haar dienst met de dienst van ouder Y. Deze mutaties 

ontvangt de directie graag. 

  

 2. Ziekte/Afwezigheid door niet planbare persoonlijke omstandigheden (denk 

aan bijv. overlijden van naasten)  

 In het geval van ziekte, dient een vrijwilliger zelf voor vervanging te zorgen. Deze 

mutatie via de mail doorgeven of via het telefoonnummer van school (dit laatste uiterlijk 

vóór 10 uur s’ ochtends op de betreffende dag).In geval van een noodsituatie contact 

opnemen met de directie. 

  

 3. Vervanging van dienst met inzet andere vrijwilliger 

 In het geval van vervanging van een dienst door een andere ouder (dus geen ruiling; 

Ouder X vervangt een dienst van Ouder Y; Ouder X gaat hierbij 1 dienst extra doen) 

vragen we op dezelfde wijze en tijdigheid door te geven als bij een ruil. 

 

 


