
  

 

 

 

 

 

 

 

Continurooster 
 

 

Informatiebrochure ouders 2017-2018 

 
 

 
 

In het najaar van 2016 is een enquête over het continurooster gehouden onder de ouders. 

Deze enquête is door 95 gezinnen ingevuld, waardoor de respons met 87% erg hoog is. 

Uit deze enquête is gebleken dat de meerderheid (bijna 80%) van de ouders vóór het 

continurooster is. De uitwerking van deze enquête is naar de ouders gemaild. 

       
Na deze enquête is besloten om per ingang van januari 2017 op de Bron te werken met een 

continurooster.  

In juni 2017 is er een evaluatie geweest waaruit bleek dat ouders nog positiever waren dan 

in het najaar van 2016.  

 

In deze folder komen de praktische zaken aan bod. 

 

     Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de teamleden of de directie.  

 

Team Basisschool De Bron. 



 
 

Het rooster 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 en 2 8.15 – 12.00 8.15 – 14.20 8.15 – 12.00 8.15 – 14.20 8.15 – 12.00 

3 en 4 8.15 – 14.20 8.15 – 14.20 8.15 – 12.00 8.15 – 14.20 8.15 – 12.00 

5 t/m 8 8.15 – 14.20 8.15 – 14.20 8.15 – 12.00 8.15 – 14.20 8.15 – 14.20 

 

Organisatie van de lunch en buitenspelen 
Groep Dagen Lunch Buitenspelen 

1 en 2 Di en do 12.00-12.15 12.15-12.45 

3 Ma, di, do 12.00-12.15 12.15-12.45 

4 Ma, di, do 12.00-12.15 12.15-12.45 

5 Ma, di, do, vr 12.00-12.15 12.15-12.45 

6 t/m 8 Ma, di, do, vr 12.00-12.15 12.15-12.45 

 

Pleinwachten 
Zie voor rooster van ouders de bijlage. 

Dag Plein Pleinwacht 

Maandag Groot Personeelslid + ouder 

Dinsdag Klein 

Groot 

Personeelslid + 2 leerlingen groep 8 

Personeelslid + ouder  

Donderdag Klein 

Groot 

Personeelslid + ouder  

Personeelslid + ouder  

Vrijdag Groot Personeelslid + ouder 

 

Pleinwacht coördinator 
Wilbert Wensink 

wmp.wensink@hetnet.nl 

 

Lunchen 
Naast het eten en drinken voor de ochtendpauze nemen de 

kinderen zelf hun lunchpakket en drinken mee. 

Er is afgesproken dat er geen snoep wordt toegestaan in het 

lunchpakket. Liga of Evergreens als extraatje wordt 

toegestaan, maar kan uiteraard nooit dienen als voeding. De 

kinderen lunchen onder verantwoording van de leerkracht. 

Het eten is een les gebonden activiteit en duurt 15/20 

minuten. 
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Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en 

kinderen toepassen. Denk hierbij aan: 

• 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. 

• Tafels worden schoongemaakt. 

• Wachten totdat iedereen klaar is met eten. 

• Overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis. 

 

Buitenspelen 
Na de lunch gaan de kinderen onder begeleiding van de eigen leerkracht naar buiten en 

kunnen dan 30 minuten spelen.  

Tijdens het buitenspelen gelden de schoolregels (zie bijlage 2). 

 

Slecht weer 
Bij slecht weer komen de pleinwachten ook naar school. Zij begeleiden de kinderen dan 

binnen bij hun spel. De leerkrachten bepalen in overleg met de pleinwacht of er buiten kan 

worden gespeeld. Als dit niet het geval is, kunnen de kinderen in de klas spelen via keuzekast 

of spellen. Er wordt niet op de computer gewerkt tijdens de pauzes! 

Tijdens het overblijven worden de school – en klassenregels gehanteerd (zie bijlage 3). 

 

Veiligheid 
Medicijnen 

Er worden geen medische handelingen verricht en in principe geen medicijnen toegediend. 

Van deze regel kan worden afgeweken als blijkt dat de medicijnen dienen te worden 

toegediend op tijdstippen dat de ouders hiertoe niet in staat zijn. De ouders dienen dan 

een medicijnverklaring in te vullen en te ondertekenen (bijlage 1). Er zal worden gelet op 

allergie en medicijngebruik maar voor de gevolgen van eventueel wel of niet toedienen van 

medicijnen of nuttigen van voedsel dat allergische reacties oproept is de school en 

ouderraad plus bijbehorende vrijwilligers niet aansprakelijk. 

 
E.H.B.O. 

Voor kleine ongevallen hebben wij op diverse plekken E.H.B.O. boxen staan. Daarnaast zijn 

er verschillende leerkrachten in het bezit van een geldig BHV en/of EHBO diploma. Zij 

helpen bij ernstige ongevallen. 



 
 

Ontruimingsplan 

Bij calamiteiten zullen de leerlingen die binnen zijn naar buiten lopen o.l.v. de leerkracht 

naar de afgesproken plaats. De leerlingen die buiten zijn worden verzameld door de 

leerkracht die naar buiten gaat – ook bij de afgesproken plaats. Op school is er een 

ontruimingsplan aanwezig. 

 

Opmerkingen, vragen en klachten 
Signaleert u verbeterpunten voor de uitvoering van het continurooster, dan vernemen wij 

dat graag van u. U kunt zich daarvoor het beste wenden tot de MR. 

 
Wij stellen ons ten doel uw vragen bevredigend te beantwoorden en met uw opmerkingen 

en klachten positief om te gaan. Wij zullen steeds proberen aan de hand van de verkregen 

informatie de uitvoering van het continurooster te verbeteren, binnen de kaders van onze 

mogelijkheden. 

 
Mocht u een kwestie van individuele aard willen bespreken dat kunt u zich hiervoor in eerste 

instantie wenden tot de leerkracht van uw kind. 



 
 

Bijlage 1 

 
 

Formulier verstrekking medicijn gebruik 
 

Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven 

medicijn(en) aan: 
 
 
 

Naam leerling :  

Geboortedatum :  

Adres :  

Postcode en plaats:  

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Telefoon thuis :  

Telefoon werk :  

Naam huisarts :  

Telefoon :  

Naam specialist :  

Telefoon :  

 

 

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte: 
 

 

 

Naam van het medicijn: 
 

 

 

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

  uur 

  uur 

  uur 



 
 

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s): 
 

 

 

Dosering van het medicijn: 
 

 

 

Wijze van toediening: 
 

 

 

Wijze van bewaren: 
 

 

 

Controle op vervaldatum door:  (naam van de ouders) 
 

 
Ondergetekende, ouders/verzorgers van genoemde leerling, verzoeken hiermee de 

school het toedienen van de bovengenoemde medicijnen en geven de school 

hiervoor toestemming. 

 
Ondergetekende, ouders/ verzorgers van genoemde leerling, zijn verantwoordelijk 

voor het tijdig aanvullen van de medicijnen. 

 
Ondergetekende, ouders/verzorgers van genoemde leerling, geven –wanneer gestopt 

moet worden met het toedienen van de bovengenoemde medicijnen- dit schriftelijk 

(per e-mail of schriftelijke verklaring) door aan de leraar van het kind. De ouders 

halen de overgebleven medicijnen op. 

 
 

 
Naam ouder/verzorger 1: Naam ouder/verzorger 2: 

Plaats : 

Datum : 

Handtekening : 



 
 

     SCHOOLREGELS       Bijlage 2 

 
 

Basis zijn de 5 “poster”-regels. 
1. van elkaars spullen afblijven 
2. van elkaar afblijven 
3. pesten….pikken we niet 
4. iedereen hoort erbij 
5. niemand uitschelden. 

 

ALGEMENE REGELS: 

 Niet fietsen op het plein. 

 Niet rennen door de gangen. 

 Niet schreeuwen in de gangen. 
 Jas netjes op de kapstok. Helpers per klas zorgen ervoor dat alles netjes hangt. 

(of eigen leerkracht.) 

 Leerkracht staat tijdens het naar binnen en naar buiten gaan in de gang om de 
kinderen te begeleiden. 

 Iedere groep heeft een eigen fietsenwacht aangewezen. Deze kinderen zorgen 
ervoor dat de fietsen correct gestald worden. 

 Wc netjes houden. Doorspoelen en handen wassen. 
 De kinderen van groep (3)4 t/m 8 maken tijdens de middagpauze gebruik van de 

toiletten van de middenbouw. 

 Deze toiletten worden vóór en ná de middagpauze door de pleinwacht gecontroleerd 
op hygiëne. Gebreken worden direct gemeld aan de directeur. 

 Kinderen van groep 1 en 2(3) maken gebruik van de kleutertoiletten onder dezelfde 
afspraken als bij de toiletten van de middenbouw. 

 Er mogen geen leerlingen in de magazijnen komen. 
 Leerlingen mogen alleen kopiëren wanneer de leerkracht daar toestemming voor 

geeft. (deze leerling(en) heeft instructie van leerkracht gehad.) 
 

SLECHTWEER REGELS: 
 Bij regen gaat de bel drie keer kort. Dit gebeurt om 8.05uur. De leerkrachten zijn dan 

in hun lokalen aanwezig. 

 De pleinwacht bepaalt wanneer de bel gaat en ook wanneer er in de 
pauze binnen gebleven wordt. 

 Tijdens een regenpauze blijven de kinderen in hun lokaal. (leerkracht bepaalt wat ze 
mogen doen). De pleinwacht houdt toezicht in gangen en lokalen. 

 
PLEINREGELS VOOR GROEP (3)4 T/M 8. 

 De kinderen worden niet eerder dan om 8 uur op school verwacht. Vanaf die tijd is 
de pleinwacht aanwezig. Eén leerkracht van de onderbouw en één van de 
bovenbouw. 

 De iPad wordt naar binnen gebracht hierna meteen weer naar buiten. 

 Alleen als je toestemming van de pleinwacht hebt mag je iets in de klas brengen. 
Geen tassen en sleutels binnen brengen. 



 
 

 De kinderen mogen op het plein spelen vóór de school, op het stukje straat naast de 
school naar het plein van groep 1,2 (tot aan het hek) en achter het fietsenhok (tot 
aan de vluchtdeur van de bovenbouw). Het grasveld mag gebruikt worden wanneer 
het bordje bij de deur op groen staat! Niet op het plein van groep 1,2. Niet in het 
fietsenhok of tussen de fietsen. 

 Voetballen alleen op het grasveld. Alleen in de pauze. Niet voor schooltijd!!!!!! Niet 
op het plein voetballen, fietsen, skeeleren, skaten, rijden op een één-wieler. 

 Wanneer er een bal over het hek gaat, eerst aan pleinwacht vragen om de bal op te 
halen. 

 Bij nat weer niet in de bosjes en achter het fietsenhok. 
 Wanneer er een bal op het dak ligt, eerst vragen aan de pleinwacht. Na toestemming 

houdt de pleinwacht toezicht wanneer een kind de bal van het dak haalt. Dit mag per 
pauze maar één keer. 

 Niet meer dan twee kinderen per schommel. Niet in schommelrichting op de zwarte 
tegels staan. Niet onder de schommels door lopen. 

 Geen ruzie met de buren zoeken. 

 Tijdens de middagpauze lopen de kinderen niet zonder toestemming, via de 
pleinwacht, in en uit. 

 Het buitenmateriaal op beide pleinen mag tijdens de pauze gebruikt worden en 
wordt na de pauze weer opgeruimd in de bergingen waar het vandaan gehaald is. 

 De sleutel van de kleuterberging buiten is verkrijgbaar bij de juf van groep 1/2. 
 Bij overtreding van de regels, melding bij de leerkracht en de volgende dag binnen 

blijven. 
 

 

Onze kanjerafspraken gelden 

ook op het plein 


