
 

Continurooster  
Vanaf mei 2019 wordt op basisschool De Hoge Hof het 
continurooster ingevoerd. In de informatiebrochure vindt u 
ondermeer informatie over wat werken met het 
continurooster inhoudt op onze school en wat de organisatie 
is rondom praktische zaken zoals, de lunch en het toezicht op 
de kinderen tussen de middag betekent.  
 
Wat houdt het continurooster in?  

Algemeen  
Het continurooster op basisschool de Hoge Hof houdt in dat kinderen op 
maandag, dinsdag en donderdag op school overblijven en om 14.30 uur uit 
zijn. Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen tot 12.30 uur naar school.  
Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de leerlingen een half uur om 
te lunchen en buiten te spelen onder leiding van een begeleider.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Continurooster De Hoge Hof  

Het continurooster van basisschool De Hoge Hof ziet er als 
volgt uit:  

Maandag  Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

8.30 - 14.30 
uur  

8.30 - 14.30 
uur  

8.30 - 12.30 
uur  

8.30 - 14.30 
uur  

8.30 - 12.30 
uur 

 
Algemeen dagrooster  

8.30 uur  aanvang schooldag   

 lessen   

10.15 uur  buitenspelen  Bij droog weer, anders spelen in de 
groep/speelzaal 

10.30 uur  eten & drinken   

 lessen   

12.00 uur  eten & drinken + 
opruimen 

* Kinderen die meer tijd nodig hebben 
worden daartoe in de gelegenheid 
gesteld 

12.15 uur  buitenspelen  Bij droog weer, anders spelen in de 
groep/speelzaal.  

12.30 uur  lessen   

14.30 uur  einde schooldag   

Bovenstaand dagrooster is een algemeen rooster vanaf groep 3.  

*Groep 1-2 maakt kleine aanpassingen in het rooster om aan te sluiten op 
de behoeften van de leerlingen.  

 

 



 

Tijdens de lunchpauze 
Algemeen  

De lunch vindt in twee groepen plaats, de groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 
zitten samen, onder toezicht van de begeleiders. Voor groep 1 t/m 8 is de 
lunch 15 minuten. In deze periode wordt er ook opgeruimd. De kinderen 
nemen hun eigen eten en drinken mee en de begeleiders eten mee met de 
kinderen.  
De nadruk ligt daarbij op gezond eten. Na het eten gaan de kinderen een 
kwartier onder begeleiding van de begeleiders naar buiten.  
De leerkrachten hebben in dit half uur zelf pauze en zullen de groep weer 
overnemen na het buitenspelen. Zij zijn te allen tijde aanspreekbaar en 
kunnen ondersteunen of overnemen wanneer nodig (bij calamiteiten).  
 

Lunchen van 12.00 - 12.15 uur  
De kinderen nemen zelf hun lunchpakket en drinken mee.  
Op de school is er de mogelijkheid om een beker melk o.i.d. voor de lunch 
in de koelkast te zetten.  
Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die wij 
graag willen toepassen. Denk hierbij aan:  

- Iedereen begint op hetzelfde moment met eten.  
- Netjes eten en drinken.  
- De leerlingen eten en drinken alles op wat ze meekrijgen voor de 

lunch.* 
- 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.  

 

 
 

Tostidag  
Één keer in de maand hebben de groepen afzonderlijk van elkaar een 
tostidag. Tijdens een tostidag mag elke leerling van de betreffende groep 
één tosti bakken. U geeft als ouder/verzorger een ongebakken, belegde 
tosti mee naar school. Zo is elke leerling in de gelegenheid om een tosti te 
laten bakken en lekker op te eten. De tostidagen worden elke maand in de 
nieuwsbrief vermeld.  
 

Tips en afspraken 
- Graag gebruik maken van een broodtrommel en een beker tijdens 

de lunch.  
- Houdt u rekening bij het maken van de lunch, dat de leerlingen 

ongeveer een kwartier hebben om alles op te eten. Lekkere 
dingen zijn leuk om toe te voegen maar dienen niet als lunch.  

- Overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis.*  
- Verpakkingsmateriaal van de lunch gaat weer mee naar huis. 
- Graag geen kauwgom, grote koeken etc, priklimonade of 

energiedranken!  
 
* De afspraak is dat de leerlingen alles moeten opeten wat ze meekrijgen 
voor de lunch. Soms kan het zijn dat een leerling te veel meekrijgt, wat de 
leerling dan niet op krijgt, wordt weer mee naar huis gegeven. Wij hopen 
dat u dan een aanpassing maakt in wat u meegeeft, zodat de leerling wel 
alles op krijgt.  
 

Buitenspelen 12.15 – 12.30 uur 
Na de lunch gaan de kinderen onder begeleiding van de begeleider naar 
buiten en kunnen dan 15 minuten spelen.  

- Groep 1 t/m 4 speelt op het kleuterplein. 
- Groep 5 t/m 8 speelt op het grote plein.  

Er mag in deze buitenspeeltijd gebruik worden gemaakt van de 
buitenspeelmaterialen. We willen streven naar het actief laten spelen. 
Na deze 15 minuten draagt de begeleider de leerlingen over aan de 
leerkracht(en) en meldt eventuele bijzonderheden.  
De leerlingen worden naar binnen gebracht om om 12.30 uur weer te 
starten met de lessen.  
 
 

 

 



 

 
 

Slecht weer  
Bij slecht weer gaan de leerlingen niet naar buiten. De begeleiders en 
leerlingen kunnen dan gebruik maken van het speellokaal of de 
activiteitenruimte om andere activiteiten binnen te doen.  
Tijdens het overblijven worden de school– en klassenregels gehanteerd. 
 

Afspraken en regels  
Tijdens zowel de lunch als het buiten spelen, gelden de schoolregels en 
hanteren wij de kanjertraining. Dit om de continuïteit in de school te 
behouden en voor de leerlingen duidelijkheid te creëren.  

 
Veiligheid  

Medicijnen en allergieën  
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. De medicijnverklaring 
kunt u halen bij de locatieleider. Wij blijven te allen tijde alert. Er zal 
worden gelet op allergie, kruisbesmettingen 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 niet 
verantwoordelijk.  
 

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  
Het ontruimingsplan tijdens de schooltijd geldt met enkele aanpassingen 
ook voor de lunchpauze. Bij calamiteiten zullen de leerlingen die binnen 
zijn, naar buiten lopen naar de afgesproken plaats volgens de afgesproken 
regels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


