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Inleiding
Vanaf het schooljaar 2021-2022 hanteren we op de Veldhuizerschool het continurooster. Dit
houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten en niet naar huis gaan. Het
eten gebeurt met de eigen leerkracht met de eigen groep in het eigen lokaal.
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan alle kinderen de hele dag naar school. Ze beginnen om
8.30 uur tot 14.30 uur Op vrijdag geldt deze tijd ook voor groep 5 t/m 8. Op woensdag zijn alle
leerlingen om 12.15 uur uit. Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 ook om 12.15 uur uit.
In deze leidraad beschrijven we de organisatie van het continurooster. De onderwijstijd, de
afspraken bij de lunch en buitenspelen

Visie en werkwijze
We hechten aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en een veilig en
positief groepsklimaat. Dit vraagt om een kwalitatief goede en eenduidige begeleiding, ook
tijdens ontspannende momenten zoals het samen eten.
Wij zijn ervan overtuigd dat het leren van de kinderen gebaat is met rust en regelmaat binnen de
school. Dit hopen we te versterken doordat alle kinderen op school blijven en de begeleiding niet
te veel verschillende gezichten kent. Daarnaast kunnen de kinderen zich door een kortere pauze
wel ontspannen maar hoeven ze niet helemaal opnieuw op te starten.
Eten met elkaar is een sociale activiteit. Leerkracht en kinderen zijn betrokken op elkaar.Door de
opzet van het met elkaar eten in de klas, wordt de saamhorigheid versterkt. Ontspanning tijdens
het eten staat voorop. De leerkracht is hiervoor verantwoordelijk. Vanuit onze identiteit willen
we de kinderen leren dat het eten van onze Schepper en Hemelse Vader komt die ons wil
voeden en verzorgen. We zullen Hem dan ook altijd voor het eten om een zegen vragen en
sluiten we de maaltijd ook gezamenlijk af.
Mochten er na het lezen van dit protocol nog vragen of opmerkingen zijn, laat het ons dan gerust
even weten. Dit protocol voorziet in algemene zaken. Voor kinderen die specifieke begeleiding
nodig hebben, is het altijd mogelijk om hierover afspraken te maken met de leerkracht en/of de
Intern Begeleider.

Proces
In de afgelopen jaren is er meermaals gevraagd naar het continurooster. Na de lockdown en in
de periode daarna het continurooster kwam de vraag opnieuw en hebben we onder de ouders
een peiling uitgezet. Uiteindelijk was ruim 90% voor het continurooster en wordt vanaf het
schooljaar 2021-2022 het continurooster als basisrooster gehanteerd.

In de periode na de ouderpeiling hebben we met elkaar gesproken over de invulling van het
continurooster en daar is dit protocol een uitwerking van.

Uitwerking continurooster
Schooltijden
De schooltijden van de Veldhuizerschool zijn in de onderstaande tabel weergegeven:
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Dagen
Schooltijden
Lesuren
Dagen
Schooltijden Lesuren
Maandag
08.30 – 14.30 5,5 uur
Maandag
08.30 – 14.30 5,5 uur
Dinsdag
08.30 – 14.30 5,5 uur
Dinsdag
08.30 – 14.30 5,5 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 3,75 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 3,75 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 5,5 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 5,5 uur
Vrijdag
08.30 – 12.15 3,75 uur
Vrijdag
08.30 – 14.30 5,5 uur
De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en
mogen de kinderen naar binnen, om 8.30 uur gaat de tweede bel en verwachten we dat alle
kinderen binnen zijn in hun eigen groep, zodat de leerkracht de dag kan beginnen. Om 14.30 uur
gaat de laatste bel van de dag en gaan alle kinderen naar huis.

Urenverantwoording
- De groepen 1 t/m 4 gaan 24 uur per week naar school.
- De groepen 5 t/m 8 gaan 25 uur en 45 minuten per week naar school.
De regels vanuit de overheid voor het primair onderwijs zijn dat in acht basisschooljaren 7520
uur onderwijstijd moet worden aangeboden. In de onderbouw moet dit minimaal
3520 uur zijn en in de bovenbouw minimaal 3760 uur. De overige 240 uur mag een school
verdelen over de onder- en de bovenbouw.
In het schooljaar 2021-2022 zijn de uren als volgt verdeeld:
Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

912 uur per leerjaar
3648 uur over vier leerjaren

974 uur per leerjaar
3896 uur over vier leerjaren

Totaal aantal uur over acht
leerjaren
7544 uur

Indeling van de dag
Groep 1 en 2
De dagindeling voor de groepen 1 en 2 is terug te vinden in onderstaand overzicht en is
gebaseerd op het huidige rooster.
Tijd
Activiteit
Toelichting
08.30 – 09.15 uur Dagopening
09.15 – 10.15 uur Spelen (binnen en buiten) en werkles
Wisselend per groep/dag
10.15 - 10.30 uur
Eten en drinken
10.30 – 11.00 uur Kringactiviteit
11.00 - 11.45 uur
Spelen (binnen en buiten) en werkles
Wisselend per groep/dag
11.45 – 12.45 uur Eten en buitenspelen
Lichte leeractiviteiten
12.45 - 13.45 uur
Spelen (binnen en buiten) en werkles
Wisselend per groep/dag
13.45 - 14.30 uur
Spelen (binnen en buiten) en werkles
Wisselend per groep/dag

Groep 3 t/m 8
De dagindeling voor de groepen 3 t/m 8 is terug te vinden in onderstaand overzicht en is
gebaseerd op het huidige rooster. Voor groep drie en vier geldt dat deze op maandag, dinsdag en
donderdag 15 minuten extra naar buiten gaan. Dit wordt door de leerkracht in het rooster gezet.
Tijd
Activiteit
Toelichting
08.30 – 09.00 uur
Dagopening
09.00 – 9.55 uur
Lesblok 1
09.55 – 10.30 uur
Eten en drinken en buiten spelen
10.30 – 11.45 uur
Lesblok 2
11.45 - 12.45 uur
Lunch + pauze
Lichte leeractiviteiten
12.45 – 14.30 uur
Lesblok 3

Lunch
Lunchtijden
Groep 1 en 6 t/m 8 speelt eerst buiten van 11.45-12.15 uur en luncht van 12.15 tot 12.30 uur.
Groep 2 t/m 5 luncht van 12.00 tot 12.15 uur en speelt vervolgens buiten van 12.15-12.45.

Voor de lunchpauze
Om geen onderscheid te maken bij de kinderen over datgene wat aan eten en drinken
meegenomen wordt naar school, hebben we daar regels voor opgesteld:
1. De kinderen nemen zelf een gezonde lunch en drinken mee naar school. De school
verstrekt alleen water.
2. Koolzuurhoudende dranken en energiedrankjes nemen de kinderen niet mee naar school.
3. De kinderen laten snoepgoed en chips (inclusief kauwgom, chocola en pepermunt)thuis.
Groente en fruit meenemen is prima.
4. Broodtrommels, etensbakjes en bekers graag voorzien van de naam van het kind.

5. Er zijn geen mogelijkheden om de lunch in een koelkast te leggen. Een tip is om thuis een
speciaal lunch koelelement aan de trommel toe te voegen.
6. Kinderen in groep 1 en 2 eten in de kring of aan tafel.
7. Kinderen in de groepen 3 t/m 8 eten aan hun eigen tafel.
8. De leerkracht ziet er op toe dat kinderen met schone handen gaan eten.
9. Wij willen graag rekening houden met kinderen met allergieën. We vragen ouders om dit
door te geven, voor zover niet bekend.

Tijdens de lunch
1. De leerkracht begint met gebed, waarna de kinderen elkaar smakelijk eten wensen. In
groep 8 wordt aandacht besteed aan het stil gebed.
De kinderen eten op hun eigen plek hun eigen lunch op. Er wordt geen eten geruild.
2. Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel zitten.
3. We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Eten dat niet wordt opgegeten gooien we
niet weg, maar gaat weer mee naar huis.
4. De leerkracht eindigt de maaltijd samen met de kinderen met een Bijbelgedeelte of een
bijbels dagboek, een gebed en/of een danklied.

Overig
Medicatie
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben:
1. Als dit het geval is, worden hierover met de ouders van het kind afspraken gemaakt.
2. Per kind wordt besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.
3. De leidraad hierbij is ons ‘Protocol medische handelingen’.
4. Er is een vaste plek waar medicatie bewaard wordt.

Verantwoordelijkheden
Afspraken:
1. Ouders zijn verantwoordelijk voor het meegeven van een gezonde lunch en drinken voor
hun kind.
2. Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten, medicijngebruik en
wijzigingen daarin.
3. Leerkrachten stimuleren het opeten van de lunch en zorgen voor een goede sfeer tijdens
de lunch.

Pauze van de leerkrachten
De leerkrachten hebben tussen de middag een half uur pauze.
De medewerkers die ambulant zijn, lopen pleinwacht eventueel aangevuld met overblijfouders.
Bij groep 1 en 2 zijn er twee pleinwachten aanwezig, hetzelfde geldt voor groep 3 t/m 5. Bij
groep 6 t/m 8 loopt er altijd een leerkracht/onderwijsassistent pleinwacht.

Afwikkeling overblijftegoeden
We hebben berekend hoeveel tegoeden elk gezin nog heeft. Deze zijn teruggestort naar de
ouders

Betrokkenheid MR
De MR is op de hoogte van dit plan en onderschrijven het.

Evaluatie
Ouders met vragen of opmerkingen over het continurooster kunnen altijd terecht bij de
groepsleerkracht van hun kind of bij de schoolleiding. Dit protocol zal jaarlijks geëvalueerd en
aangepast worden.

