Protocol overblijven
2021-2022
Vooraf
Met ingang van cursusjaar 2021-2022 blijven alle leerlingen over. We voeren een continurooster
waardoor het niet meer mogelijk is om thuis te eten. De leerlingen eten met de leerkracht in de klas
en gaan aansluitend 25 minuten naar buiten. Tijdens het buitenspel houden ouders toezicht op het
schoolplein.
Tijden
We houden gescheiden pauze, zodat er voldoende ruimte is om te spelen. We maken onderscheid
tussen het kleuterplein (plein met de zandbak tot aan de witte streep) en het grote plein (de rest van
het plein, tot aan de witte streep van het kleuterplein).
Kleuterplein
Groep
Groep 0
Groep 2 (van de combinatie 2/3)
Groep 1/2A
Groep 1/2B

Tijden
11.45-12.10 uur
12.10-12.35 uur
12.15-12.40 uur
12.15-12.40 uur

Grote plein
Groep
Groep 3
Groep 5
Groep 6

Buitenspel
12.10-12.35 uur
12.10-12.35 uur
12.10-12.35 uur

Groep 4
Groep 7
Groep 8

12.40-13.05 uur
12.40-13.05 uur
12.40-13.05 uur

Kortom: alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 houden pauze tussen 12.10 en 13.05 uur. Let
op: Op vrijdag is het rooster anders, omdat de onderbouw dan uitgaat. Om drukte op het schoolplein
te voorkomen hebben op vrijdag alle leerlingen van de bovenbouw tegelijk pauze. Dat is om 12.40
uur (tot 13.05 uur). Ouders die op vrijdag staan ingepland hoeven dus pas om 12.40 uur aanwezig te
zijn!
Werkwijze
Op de volgende pagina’s hebben we de werkwijze beschreven. We willen u vragen om daar kennis van
te nemen.
Aanvang
 We willen u vragen om tijdig (een paar minuten voor aanvang) aanwezig te zijn, zodat er
toezicht is op het moment dat leerlingen naar buiten komen. Als u zin heeft in koffie of thee:
loop dan gerust nog even naar binnen. De automaat vindt u in de personeelskamer/keuken.
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Ouders die pleinwacht lopen dragen een oranje hesje, zodat ze duidelijk herkenbaar zijn voor
kinderen. De hesjes voor het kleuter- en het grote plein liggen in de kast in het halletje bij de
hoofdentree. Ook bij de kleuteringang liggen vaak hesjes.
Op zowel het kleuter- als het grote plein zijn twee ouders. In totaal dus 4. We vragen u om
zoveel mogelijk te verspreiden over het plein, rond te lopen en toezicht te houden. Wilt u
daarbij ook het trapveldje achter de school letten?
Op het rooster kunt u zien op welk plein u bent ingedeeld.

Schoolpleinspellen en trapveldje
 Er is een rooster voor de verschillende schoolpleinspellen (trefbal, tafeltennis, klimtoestel
etc.). Dit rooster hangt op het raam van de personeelskamer. Daarop is te zien welke groep
aan de beurt is. Op dit rooster is ook het lijnentikspel ingepland. Dit spel kan tijdens de
middagpauze niet gebruikt worden, omdat dit op het kleuterplein ligt.
 Vanaf groep 5 maken we gebruik van het trapveldje. Ook dat is op het rooster aangegeven.
We maken alleen gebruik van het trapveldje bij mooi weer en als het trapveldje niet te nat is.
Op het raam van de personeelskamer hangt een afbeelding van een bal. Als de bal er niet
hangt, maken we geen gebruik van het trapveld. Hangt de bal er wel, maar is uw inschatting
dat het niet verstandig is? We volgen dan uw oordeel.
Ruzies, leerlingmediatoren
 Op het grote plein lopen ook leerlingmediatoren. Deze leerlingen zijn te herkennen aan een
geel hesje. Bij onenigheid of kleine ruzies kunnen deze leerlingen betrokken worden. Ze volgen
een protocol om het probleem op te lossen. Hiervoor nemen ze de betrokken leerlingen
(indien nodig) mee naar binnen. We vragen u om van hun inzet gebruik te maken.
 Als uw inschatting is dat de ruzie te groot of bedreigend is kunt u zelf ingrijpen. Leerlingen die
zich misdragen en niet gecorrigeerd willen of kunnen worden of in herhaling vallen kunnen
naar binnen worden gestuurd. U kunt ze plaats laten nemen in de aula. Wilt u na afloop van
de pauze melding maken bij een leerkracht? Dan pakt die het vanaf dat moment op.
 Als u liever direct een leerkracht betrekt: loop gerust even naar binnen!
EHBO
 Er zijn verschillende collega’s met een BHV-certificaat: Astrid van de Steeg (groep 3), Janny
Schilperoord (groep 4), Marianne van Omme (groep 7), Marlies Heijkoop en Jannemarie de
Niet. Indien nodig kunt u hen of een willekeurige andere collega betrekken.
 Wilt u een ongelukje ook even melden aan de leerkracht? Soms ontwikkelt een ongelukje zich
later op de middag tot klachten. Het is dan fijn om te weten wat er is gebeurd. We kunnen dan
ook een extra oogje in het zeil houden.
Einde pauze
 Voor de kleutergroepen geldt dat de leerkracht de leerlingen op komt halen. We willen u
vragen om (ruim) vijf minuten voor de eindtijd van de pauze te fluiten. Hiervoor ligt een
knijpfluitje op de kast bij de kleuteringang. Dit is voor de leerlingen het teken dat de pauze

School met de Bijbel
Wekerom

Dorpsplein 8, 6733 AV Wekerom
telefoon 0318 – 461550

info@smdbwekerom.nl
www.smdbwekerom.nl



voorbij is. De leerlingen ruimen dan op. Het is de bedoeling dat de materialen bij de zandbak
verzameld worden en de zandbak zelf weer leeg is. Niet alle kleuters gaan tegelijk naar binnen
(zie schema op pagina 1). Het is fijn als u wilt helpen om de juiste leerlingen in de rij te krijgen.
De leerkracht haalt de rij vervolgens op.
Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt dat er een bel gaat. De leerlingen gaan dan zelf naar
binnen.

Regen
Het komt voor dat het tijdens de middagpauze regent. Als het licht regent gaan we toch even naar
buiten. Wellicht dat de pauze dan wat ingekort wordt. In de paraplubak bij de keuken vindt u paraplu’s
die u kunt gebruiken.
Bij flinke regen kunnen de leerlingen niet naar buiten. Ze blijven dan binnen in de klas. De leerkracht
stemt met de leerlingen af welke activiteit(en) ze kunnen doen.
Er zijn niet voldoende overblijfouders om per klas een ouder in te zetten. De leerkrachten blijven
daarom ook in de klas. Het is fijn als de overblijfouders langs de verschillende groepen lopen die op
dat moment pauze hebben. Zo ontstaat er voor de leerkracht even ruimte om naar het toilet te gaan
of wat laatste voorbereidingen te treffen voor de middag.
Algemene regels
Ook op het schoolplein gelden de schoolregels. We noemen dat ook wel onze grondwet:
1. Ons taalgebruik laat zien dat we eerbied hebben voor God en respect voor elkaar.
2. We zijn beleefd en doen wat er wordt gevraagd.
3. Iedereen is uniek, we accepteren elkaar zoals we zijn.
4. We luisteren naar elkaar en tonen interesse.
5. We zijn zuinig op de spullen van de school, van anderen en van onszelf.
6. We zorgen ervoor dat iedereen rustig kan werken en fijn kan spelen.
7. Buiten mag je rennen, binnen moet je lopen.
8. Lukt het niet alleen? Vraag gerust hulp aan een ander!
9. Zegt iemand stop? Dan houden we op!
10. We proberen een probleem eerst samen op te lossen en vragen daarna hulp aan een
leerkracht.
Verder geldt:
- Er mag op het schoolplein niet worden gevoetbald. Bij de vaste schoolpleinspellen (volgens
het rooster op het raam van de personeelskamer) mag een bal worden gebruikt. Iedere groep
heeft een eigen bal. Die mogen ze dan mee naar buiten nemen. Voor het trefbalveld ligt er een
bal in de kast in de hal bij de hoofdingang.
- Groep 3 maakt ook gebruik van de materialen uit de spelletjeskast bij de entree. Het uitdelen
wordt geregeld door de leerkracht.
- Leerlingen mogen niet van het schoolplein af. Alleen de groep die aan de beurt is op het
trapveld mag via het hekje bij de vlaggenmast naar het trapveld. Als een bal op de straat
terecht komt, moeten ze eerst vragen of ze van het schoolplein af mogen. We vragen u dan
toezicht te houden i.v.m. de verkeersveiligheid.
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In principe mogen leerlingen die eenmaal buiten zijn niet meer naar binnen tijdens de pauze.
Skeelers, waveboards en steps zijn toegestaan. Het is wel belangrijk dat leerlingen hun
snelheid aanpassen aan de drukte op het plein. Elektrische steps zijn vanwege de snelheid niet
toegestaan.

Ruilen
We hebben bij het maken van het rooster geprobeerd rekening te houden met uw wensen. Mocht u
onverhoopt toch niet kunnen op het moment dat u bent ingepland, dan staat het u vrij om onderling
te ruilen. Wanneer een last-minute verhinderd bent, kunt u gebruik maken van de invallijst.
Tenslotte
We vinden het heel fijn dat u mee wilt draaien in het rooster. Wellicht heeft of krijgt u vragen waarop
we in dit document niet zijn ingegaan. Neem dan gerust contact met ons op. Ook als leerlingen zich
niet volgens de regels gedragen of er onduidelijkheid is over de regels.
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