Continurooster Protocol
Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.
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Voorwoord
De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 – 2016 een continurooster.
Een continurooster betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten en
niet naar huis gaan. Het eten gebeurt onder leiding van de leerkracht met de eigen groep en
in het eigen lokaal.
In dit plan vindt u onder andere informatie over wat werken met het continurooster op onze
school betekent voor de organisatie van praktische zaken zoals: de inloop- en pauzetijd, de
lunch en het toezicht op de kinderen tussen de middag.
Waarom een continurooster?
Aanleiding voor de Thomas van Aquinoschool om het continurooster in te voeren is een
combinatie van factoren. De volgende punten zijn voor ons van belang bij de invoering van
het continurooster:














Door de schooldag niet te lang te onderbreken is er meer rust en continuïteit in het
onderwijsprogramma. De concentratie van de leerlingen wordt minder verstoord;
Een continurooster geeft meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor kinderen.
Minder wisselmomenten gedurende de dag tussen onderwijs en opvang;
Gelijke tijden tussen bouwen en binnen een bouw maken schooltijden duidelijker en
zijn plezieriger voor ouders (niet meer kinderen op verschillende tijden moeten
ophalen);
Er is sprake van eenzelfde pedagogische aanpak tijdens de lessen en in de pauze,
doordat er bij een continurooster in de regel samen met de leerkracht wordt gegeten
en niet met (vrijwillige) overblijfkrachten. In dit laatste geval is vaak sprake van
wisselende gezichten en wisselende aanpak;
Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als
een onderdeel van de schooltijd beschouwd en daarmee wordt het onderwijs meer
dan alleen lezen, rekenen en taal;
Door het continurooster is na schooltijd meer aaneengesloten tijd voor een zinvolle
tijdsbesteding. Kinderen hebben ’s middags na school meer tijd voor sport en spel
dan voorheen. Leerkrachten hebben meer tijd voor vergaderingen en
lesvoorbereiding;
Een continurooster komt de veiligheid ten goede omdat de kinderen minder vaak
door het verkeer hoeven. De onveilige situatie rond de school in verband met het
halen en brengen van de kinderen, wordt beperkt tot twee in plaats van vier maal
per dag;
Voor werkende ouders is het continurooster gunstiger dan de onderbroken
schooldag, omdat ouders buitenshuis kunnen werken zonder tussen de middag hun
kinderen op te moeten vangen of opvang te moeten organiseren;



Voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie, alle kinderen ‘blijven over’ en er is
bijvoorbeeld geen onderscheid tussen kinderen van werkende en niet-werkende
ouders.

Uitwerking continurooster
De Thomas van Aquinoschool heeft een continurooster ingevoerd dat het beste past bij de
huidige situatie, ook als het gaat om de aansluiting op naschoolse activiteiten. Het
continurooster van de Thomas van Aquinoschool ziet er als volgt uit:
Schooltijden: maandag t/m vrijdag: 8.30 – 14.00 uur, groep 1 t/m 4 vrijdag tot 12.00 uur
Lunchpauze: Groep 1 en 2: 11.30 – 11.45 eten, 11.45 – 12.00 pauze naar buiten
Groep 3, 4, 5: 11.45 – 12.00 eten, 12.00 – 12.15 pauze naar buiten
Groep 6, 7, 8: 12.00 - 12.15 eten, 12.15 – 12.30 pauze naar buiten
Regels en afspraken voor het eten en drinken
Om geen onderscheid te maken bij de leerlingen over datgene wat kinderen aan eten en
drinken meenemen naar school, hebben we de volgende regels opgesteld waar iedereen
zich aan dient te houden:






Melk/karnemelk/yoghurtdrink/chocolademelk en sap zijn toegestaan. Graag in
afgesloten bekers
Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt en eventueel fruit. Een ‘gezonde
koek’ is toegestaan, maar chips, snoep en dergelijke niet. Wilt u uw kind toch iets
lekkers meegegeven, denk dan bijvoorbeeld aan een stukje kaas, komkommer,
tomaat of wortel.
Brood graag in een bakje
Beker en bakje duidelijk voorzien van naam.

De lunch
Er wordt gezamenlijk met de leerkracht in de klas gegeten en gedronken; voor de lunch
wordt ongeveer een kwartier uitgetrokken. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken
mee. Omdat het ene kind meer tijd nodig heeft om te lunchen dan het andere wordt soepel
met de lunchtijd omgegaan.
Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en
kinderen toepassen. We hanteren de volgende regels:




Iedereen begint op hetzelfde moment met eten, na een moment van stilte
Netjes eten en drinken
Blijven zitten onder het eten en drinken




Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken
Overgebleven eten en drinken gaan weer mee naar huis, zodat ouders inzicht hebben
in wat er is gegeten en gedronken. Het is niet aan de leerkrachten om de leerlingen
te verplichten hun eten en drinken op te maken; zij zijn hier niet voor
verantwoordelijk.

Buiten/binnen spelen
Na de lunch wordt er buiten op het schoolplein gespeeld. Bij het spelen buiten is er toezicht
door twee of drie pleinwachten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De pleinwacht
houdt dan binnen toezicht eventueel ondersteund door de leerkrachten.
Rooster pleinwacht
Uitgangspunten voor het rooster van het pleinwacht voor het continurooster zijn:






De pleinwacht wordt tussen de middag gedaan door personeelsleden die niet
gebonden zijn aan pauze op een vast tijdstip of wanneer zij geen groep hebben
Elke leerkracht heeft één keer per week pleinwacht in de koffiepauze
Er lopen altijd twee of drie pleinwachten buiten om toezicht te houden
Studenten zijn niet vast ingepland, zij springen bij, op verzoek van de leerkracht
Wanneer er een calamiteit is gebeurd op het schoolplein tijdens het buitenspelen,
dan wordt deze leerling opgevangen door de leerkracht die reserve staat.

Medicatie bij kinderen
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is,
worden hierover afspraken gemaakt met de ouders van het kind en de desbetreffende
leerkracht. Per kind wordt besproken en vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is.
Op tijd komen
Wij vinden het belangrijk voor alle kinderen dat zij voldoende onderwijstijd krijgen, een
goede start van de dag of les is dan ook heel belangrijk. Wanneer kinderen te laat
binnenkomen, stoort dit de kinderen die wel op tijd zijn gekomen en mist de telaatkomer
een gedeelte van de les. Het is ook vervelend voor het kind wat te laat komt, hij/zij wordt
door andere kinderen daarop aangekeken.

Ook wij als school moeten ervoor zorgen dat de deuren op tijd open gaan en dat alle
leerkrachten op tijd in de klassen zijn, zodat u eventueel nog iets kunt zeggen tegen de
leerkracht.
Voor de duidelijkheid:




de deuren gaan om 8.20 open
de eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de les
de tweede bel gaat om precies 8.30 dan moet iedereen in de klas zijn.

Helaas zijn wij genoodzaakt om strenger te worden, in het belang van alle kinderen. Daarom
gaan we over op het volgende stappenplan (binnen een tijdsaspect van een kwartaal, 3
maanden) :




3x te laat, krijgt uw kind een brief mee naar huis
6x te laat, zal de leerkracht een gesprek met u aangaan
9x te laat, gesprek met leerkracht en directie en melden we dit bij de
leerplichtambtenaar.

Wij hopen op deze manier dat iedereen er zich van bewust raakt dat het voor zowel school
als kind belangrijk is om op tijd te beginnen. Natuurlijk hopen wij ook dat bovenstaande
stappenplan niet of nauwelijks uitgevoerd hoeft te worden.
Geen ouders meer in de klas
Om de lestijd met de kinderen zo efficiënt mogelijk te gebruiken willen we ’s ochtends op
tijd beginnen met de les, daarom vinden we het niet nodig om dat ouders nog de klas in
komen. Dit geldt niet voor de kleutergroepen. In groep 3 hebben we een gewenningsperiode
ingesteld tot aan de herfstvakantie. Uiteraard kunt u op de gang nog even iets doorgeven
aan de leerkracht.
Voor overige dringende zaken kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht voor na
schooltijd.
Buitenschools opvang (BSO)
Sinds maart 2015 heeft de Thomas van Aquinoschool ook een buitenschoolse opvang. Deze
BSO wordt verzorgd door Timpaan en geschiedt in ons eigen gebouw. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de directeur van de Thomas van Aquinoschool.

