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Hoofdstuk 1 Inleiding 
PCBO ‘Het Mozaïek’ voert met ingang van het schooljaar 2016-2017 het continurooster in. Het vijf-
gelijke-dagen model houdt in dat er elke dag school is van 8.30 tot 14.00 uur. De kleuters zijn vrij op de 
vrijdagmiddag en zullen een vier-gelijke-dagen rooster krijgen. De kinderen lunchen allemaal op school.   
 
In dit plan wordt de organisatie rondom dit rooster wordt belicht. Te denken valt daarbij aan de onder-
wijstijd, de afspraken betreffende de lunch en het buiten spelen. De praktijk laat zien dat kinderen, leer-
krachten en ouders na enige gewenning over het algemeen positief zijn over het continurooster.  
 
Maar het is van belang dat we bij de invoering van het continurooster zorgvuldig te werk gaan, duidelij-
ke afspraken maken en regelmatig evalueren. Als u na het lezen van dit plan nog vragen of opmerkingen 
heeft, kom dan gerust even langs.  
 
Hoofdstuk 2 Uitwerking continurooster 
2.1 Schooltijden 

 Groep 1 en 2 Groep 5 t/m 8 

Maandag  8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 

Dinsdag  8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 

Woensdag  8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 

Donderdag  8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 

Vrijdag  8.30-12.00 uur 8.30-14.00 uur 

 
De schooldag zal worden opgedeeld in 3 lesblokken:  

o 08.30 - 10.15 uur/10.30 uur Lesblok 1   
o 10.15  - 10.30 uur/10.45 uur  Pauze 1  
o 10.30 - 12.00 uur  Lesblok 2  
o 12.00 - 12.30 uur   Pauze 2 en lunch 
o 12.30 - 14.00 uur   Lesblok 3 

 
2.2 Urenverantwoording 
Een leerling op de basisschool moet in de onderbouw (groep 1 tot en 4) minimaal 3520 uur lesgebonden 
naar school en in de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) minimaal 3760 uur. In totaal moeten de kinde-
ren minimaal 7520 uur onderwijs hebben gekregen. Volgens het vijf-gelijke-dagen rooster krijgen de 
kinderen 5 uur en 15 minuten onderwijs per dag. Conform de onderwijsinspectie regels is de kleine pau-
ze hierin als onderwijstijd gerekend, echter de lunchpauze is niet meegerekend.  
 
Uitgaande van een schooljaar van 39 weken is de totale lestijd van de kinderen als volgt per jaar:  

o Groep 1 en 2: 934,50 uur. 
o Groep 3 t/m 8: 999,25 uur.  

 
Gedurende hun schoolloopbaan op de basisschool krijgen de kinderen in de onderbouw 3685 uur en 30 
minuten onderwijs en in de bovenbouw 4095 uur. Dit is in totaal 7785 uur. Zowel de uren in de onder-
bouw, de bovenbouw als het totaal aantal onderwijsuren voldoen hiermee aan de normen.  
 
Op dit moment hebben de kinderen een andere opbouw van hun onderwijsuren. Berekeningen laten 
zien dat alle groepen aan het einde van hun lagere schoolcarrière voldoende uren gedraaid zullen heb-
ben. Er zal dus geen groep zijn die extra uren moet inhalen. 
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Hoofdstuk 3 De lunch 
Voor de organisatie van het continurooster hebben we een aantal heldere afspraken gemaakt. Hierdoor 
is het voor iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) duidelijk hoe de lunch voor de leerlingen na de 
zomervakantie wordt georganiseerd. De afspraken zijn via een Mozaïek nieuwsbrief met de ouders ge-
communiceerd. Deze info is, zowel voor als na de zomervakantie, naar de ouders gemaild.  
 
3.1 De lunchtijden 
Om het lunchen in goede banen te leiden, hebben we afspraken gemaakt voor groep 1 t/m 8: 

1. De leerlingen van groep 1 t/m 3 lunchen vanaf de zomervakantie in de eigen klas bij de eigen 
leerkracht.  

2. Na de herfstvakantie wordt in groep 1 t/m 3 niet meer geluncht met de eigen leerkracht, maar 
met een vaste vrijwillger. Deze vrijwilliger gaat ook met de leerlingen buitenspelen.  

3. De leerlingen van groep 4 t/m 5 lunchen van 12.00-12.15 uur in de eigen klas bij hun eigen 
leerkracht.  

4. De leerlingen van groep 6 t/m 8 lunchen van 12.15-12.30 uur in de eigen klas bij hun eigen leer-
kracht. 

5. Aansluitend (groep 1 t/m 5) of ervoor (groep 6 t/m 8) gaan de kinderen buiten spelen onder toe-
zicht van de pleinwacht.  

 
3.2 Voor de lunchpauze  

1. De kinderen nemen brood (bij voorkeur met gezond beleg) mee naar school.  
2. De lunch van het kind zit verpakt in een broodtrommeltje en een drinkbeker. Deze zijn voorzien 

van de naam van het kind.  
3. Wij zijn een school die rekening houdt met kinderen met allergieën. Wilt u dit doorgeven, voor 

zover niet bekend! 
4. De kinderen laten snoepgoed (inclusief kauwgum en pepermunt) thuis.  
5. Koolzuurhoudende en energiedrankjes nemen de kinderen niet mee naar school, die zijn ver-

boden.  
 
3.3 Tijdens de lunchpauze  

1. De leerkracht begint met een gebed, waarna de kinderen elkaar ‘eet smakelijk’ wensen.  
2. De kinderen eten aan hun eigen tafel uit hun eigen broodtrommel.  
3. We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Brood wat niet wordt opgegeten gooien we niet 

weg, maar gaat weer mee naar huis.  
4. De kinderen wachten in ieder geval tot 12.15 uur (groep 3 t/m 5) of 12.30 uur (groep 5/6 t/m 8) 

totdat iedereen klaar is met eten.  
 
3.4 Einde van de lunchpauze  

1. Na het eten worden de tafels afgeruimd.  
2. Na het lunchen, gaan de kinderen naar buiten.  
3. Bij slecht weer blijven de kinderen na de lunch in de klas bij de groepsleerkracht, die de kinderen 

op dat moment een alternatief programma biedt.  
 
Hoofdstuk 4 Overig 
4.1 Medicatie bij leerlingen 
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben: 

1. Als dit het geval is, worden hierover met ouders van het kind afspraken gemaakt.  
2. Per kind wordt o.m. besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.  
3. De leidraad hierbij is ons ‘Protocol medische handelingen op school’.  
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4.2 Verantwoordelijkheid van de ouders 
Afspraken: 

1. De school heeft een actuele lijst met telefoonnummers van de ouders/verzorgers.  
2. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het meegeven van een gezonde lunch en drinken 

zonder prik.  
3. Ouders worden gebeld als een leerling zijn lunch niet mee heeft en kunnen de lunch dan alsnog 

verzorgen.  
4. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten, medicijngebruik en 

wijzigingen daarin. 
 
4.3 Pauze van de leerkracht 
Buiten de lunchtijd is de groepsleerkracht tot 14.00 uur bij zijn of haar groep. Na schooltijd heeft het 
gehele schoolteam verplicht pauze. Om die reden is het schoolteam van 14.00 uur tot 14.30 uur niet 
bereikbaar per telefoon, of voor het maken afspraken. Na 14.30 uur bent u weer van harte welkom. 
 
4.4 Evaluatie 
Tijdens de eerste weken wordt er goed bekeken hoe het nieuwe rooster loopt en waar eventuele knel-
punten liggen. Indien nodig worden aanpassingen gedaan. U kunt als ouder met vragen of opmerkingen 
ook altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding. U wordt als ouders/verzorgers 
via de Mozaïek nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang. 
 
Leerkrachten en MR onderschrijven dit Protocol Continurooster. 
 
 
 
 


