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Allemaal weer naar school Middagpauze/kleine pauze 
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Geëvalueerd 05-02-2021 

 
Doel  

Het realiseren van een goed pedagogisch klimaat gedurende de hele schooldag, ook tijdens 

de momenten waarop de kinderen pauze hebben/de groepsleerkrachten afwezig zijn in 

verband met pauze. 

 

Werkwijze 

Uitgangpunten: 

• 1,5 meter afstand tussen volwassenen 

• Waar mogelijk 1,5 meter afstand tussen kinderen en volwassenen 

• De groepen blijven ook in de pauzes gescheiden. Tijdens de pauzes gaan maximaal 
twee groepen tegelijk naar buiten, maar deze groepen blijven gescheiden door ieder 
een deel van het plein te gebruiken.    

• Vaste vrijwillige ouders worden alleen ingezet als buiten spelen mogelijk is. Zij 
blijven buiten. Als de kinderen binnen moeten blijven, zorgen de coördinator een 
aanwezige teamleden (bij voorkeur niet-leerkrachten) voor bemensing tijdens de 
middagpauze. 

• Kleine pauze met eigen leerkracht(en)  

• Kleine pauze vindt plaats in twee shifts: 10.10 -10.25 uur + 10.30 uur - 10.45 uur 

• Grote pauze zoals gebruikelijk (in twee shifts), maar dan zonder overlapkwartier bij 
bovenbouw 

• Voor alle betrokkenen geldt dat zij de hygiënemaatregelen in de school in acht 
nemen (zie Kwaliteitskaart Hygiënemaatregelen).  

• Op vrijdagmiddag wordt er geen les gegeven en zijn alle kinderen na 12.00 uur vrij. 
Dan zijn alleen nog de kinderen in de noodopvang aanwezig (zie Kwaliteitskaart 
Noodopvang) 

 

  



 

 

 
Pauzetijden  

 

Aandachtspunten: 

• Buiten spelen Vlinders en Bijen in onderlinge afstemming voor 10.05 uur en na 10.50 
uur - Bijen vroeg, Vlinders laat.  

• In de kleine pauze is pannakooi voor bovenbouw, In de grote pauze voor onderbouw 

• De groepen blijven gescheiden -> zie verdeling hierna 
 

Pauzetijden kleine pauze 

 

Groep 1e shift 2e shift Pannakooi 
8  10.30-10.45 Ma, wo 

7  10.30-10.45 Di, do 

6 10.10-10.25  Ma, wo 
5 10.10-10.25  Di, do 

4  10.30-10.45 - 

3 10.10-10.25  - 

 

Pauzetijden grote pauze 

 

Eten – met eigen leerkracht 

Buiten 

 

Bovenbouw - maandag t/m vrijdag 

Groep 12.00-12.20 12.25 - 12.45 

5   
6   

7   

8   

 

Onderbouw - maandag t/m donderdag 

Groep 12.00 - 12.20 12.25-12.45 Pannakooi 

Vlinders   Ma, wo 

Bijen   Di, do 
3   Ma, wo 

4   Di, do 

 

 

  



 

 

 

 

 

Zo blijven de groepen gescheiden tijdens de pauzes 

• Groep 6/8 spelen op het deel vanaf de zandbak tot en met het buitenlokaal, groep 

5/7 op het voorste gedeelte van het plein tot de zandbak. Bij de pauzes gaat groep 6 

als eerste naar buiten, daarna groep 5. Groep 5 gaat ook als eerste weer naar binnen 

als de bel gaat. Groep 6 wacht bij de zandbak tot groep 5 binnen is.   

• Als het weer zodanig is dat de zandbak gebruikt kan worden, is deze in de kleine en 

grote pauze voor de groep die die dag niet in de pannakooi speelt.  

• De kinderen uit de bovenbouw die in de kleine pauze naar de pannakooi gaan, 

blijven bij de pannakooi. 

• Bij de onderbouw gaan tijdens de grote pauze twee groepen tegelijk naar buiten. De 

groep die in de pannakooi mag, gaat als eerste naar buiten en als laatste naar 

binnen. De groep die in de grote pauze in de pannakooi mag, speelt in het gedeelte 

van de pannakooi tot het schuurtje. De andere groep heeft de rest van het kleine 

plein tot zijn beschikking. 

 
Tussen de middag hebben de kinderen pauze volgens bovenstaand schema. Er is geen 
overlapmoment zoals normaal. De tijd buiten is hierdoor voor iedere groep 5 minuten 
korter, de tijd voor het eten vijf minuten langer. 
 
Bemensing middagpauze 

 Grote plein Kleine plein Coördinatie 
Maandag Bert, Everline Zohré, Eliane Niels  
Dinsdag Bert, Hetty Zohré, Annelies Niels  
Woensdag Dineke, Anneke Jan, Everline Niels  
Donderdag Anneke, Della Mirjam, Jan Niels  
Vrijdag     Niels 

 

NB: als teamleden die meedraaien in het MPT nodig zijn voor noodopvang, zorgt de 

coördinator voor vervanging van deze persoon in het middagpauzeteam.  

 
Het middagpauzeteam met inzet van vaste vrijwillige ouders, maar die worden alleen 

ingezet als de kinderen in de middagpauze naar buiten kunnen. Als vooraf duidelijk is dat dit 

niet het geval is, worden de kinderen binnen door teamleden (en eventueel de coördinator) 

opgevangen.  

 

 

  



 

 

 

Gebruik plein, naar binnen/buiten gaan  

Naast de algemene schoolregels (zie Kwaliteitskaart schoolregels) en de afspraken die 

voorvloeien uit de Kanjertraining (zie kwaliteitskaart Kanjertraining) hebben we voor de 

pauzes specifieke afspraken gemaakt. 

 

Extra regels voor de pauzes ivm Coronavirus: 

• Pleinwacht en kinderen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar 

• Kinderen in de bovenbouw maken geen onnodig intensief contact; stoeien en 

pakkertje doen we niet in de bovenbouw, tikkertje mag wel.  

• Gebruikte materialen met handvatten (zoals stuurkarren, scheppen) worden door 

het middagpauzeteam gereinigd voor er een andere groep gebruik van maakt.  

• Groep 8 gaat via eigen ingang (speellokaal) naar buiten/binnen.  

 

Daarnaast gelden de algemene regels voor de middagpauze  

• Groep 1 t/m 4 speelt op het ‘kleine plein’ aan de noordoostzijde, de groepen 5 t/m 8 

op het ‘grote plein’ aan de zuid-en westzijde (tot en met de buitentribune).  

• Kinderen mogen tijdens de pauzes alleen binnen zijn/blijven met toestemming van 

de pleinteamleden en als ze op het rooster staan voor een pauze-activiteit binnen 

• Kinderen van groep 1 t/m 4 gaan via het kleine plein naar binnen, kinderen van de 

bovenbouw (5 t/m 7) gaan door de hoofdingang naar binnen 

• Bij de fietsenstallingen wordt niet gespeeld 

• Ben je in de pauze buiten, dan blijft je op het plein. Je mag alleen op De Wierde na 

toestemming van de coördinator. 

• Voetbal mag alleen in de pannakooi. Andere balspellen mogen alleen op De Wierde; 

op andere plekken mag het alleen onder begeleiding van een (middag)teamlid of 

leerkracht. 

• Als er kinderen overloopspelletjes doen, ga je hier niet dwars doorheen lopen 

• Op het plein mag je rennen, in de school niet. Is de pauze afgelopen, dan loop je 

rustig naar binnen 

• Heb je in de zandbak gespeeld, dan klop je het zand van je schoenen en kleding 

(liefst in/bij de zandbak) voordat je naar binnen gaat  

• Zowel binnen als buiten houd je qua stemvolume rekening met anderen; 

gillen/gieren doen we sowieso niet op school 

• In de onderbouw bepaalt de leerkracht of de jas aan/uit mag; in de bovenbouw is dit 

de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.  

• Groep 1 t/m 4 hangen hun jas en tas aan de kapstok. Groep 5, 6 en 8 nemen hun jas 

en tas mee in het lokaal, groep 7 kan de jas/tas ophangen aan de kapstokken 

tegenover hun eigen lokaal.  

  



 

 

 

 

 

• gebruik van skeelers of boards met wieltjes is niet toegestaan op het plein; Kom je 

op skeelers naar school, neem dan schoenen mee voor in de pauze.  

• Stoepkrijten mag op het zwarte vlak tussen de planten en op het in verband 

getegelde stuk op het kleine plein; Tijdens het stoepkrijten rennen andere kinderen 

hier niet doorheen. 

• Je mag niet in de bomen/hekken klimmen en/of aan de boomtakken hangen (die 

zijn daar niet sterk genoeg voor en onder de bomen is geen geschikte 

valondergrond) 

• Heb je spelmaterialen gebruikt en is de pauze afgelopen? Dan breng je deze terug 

naar de plek waar deze moeten worden opgeruimd.  

 

Pannakooi 

• voetballen gebeurt alleen in de pannakooi 

• Voor de bovenbouw geldt in deze periode: kies je ervoor om in de pannakooi te 

spelen, dan blijf je de hele pauze bij de pannakooi.  

• de groep die in de pannakooi mag, krijgt een bal uitgereikt en levert deze na afloop 

weer in 

• voor het gebruik van de pannakooi is een rooster opgesteld. Deze hangt op het raam 

van het kamertje naast de teamkamer en bij de hoofdingang. Toezicht op de 

pannakooi gebeurt door teamleden op het kleine plein. 

• Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de tijd. Er hangt een klok 

voor het raam van de teamkamer.  

• Schommel kleine plein: maximaal 5 kinderen tegelijk op de schommel 

 

Bij regen 

• Het streven is om kinderen in de pauze wel even naar buiten te laten gaan.  

• Bij wisselvallig weer wordt om het kwartierdoor de coördinator een keuze gemaakt: 

binnen blijven of naar buiten. Tussendoor wordt er niet gewisseld omdat dat teveel 

onrust geeft.  

• Als het regent tijdens de pauze mogen kinderen naar binnen (op aanwijzing van de 

pleinteamleden). Kinderen gaan/blijven in hun eigen lokaal. Daar kunnen ze 

spelletjes doen die in hun eigen lokaal liggen of lezen. Advies aan leerkrachten de 

eerste weken: als kinderen in de pauze niet naar buiten kunnen, maar op een ander 

moment wel, probeer dan even op een ander moment naar buiten te gaan.  

• Gebruik van de Chromebooks is tijdens de pauzes niet toegestaan. 

• Als de kinderen buiten zo nat zouden worden dat ze de rest van de (mid)dag in natte 

kleren in school zitten, moeten ze naar binnen. 

• Sommige kinderen hebben het wel heel erg nodig om buiten te zijn. Deze ouders 

vragen we een regenpak of een extra stel kleren mee te geven, zodat deze kinderen 

toch even naar buiten kunnen.  



 

 

 

 

Bij sneeuw 

• Op aanwijziging van de coördinator/leerkracht mag er bij sneeuw op De Wierde 

worden gespeeld. Ook dan geldt dat de groepen gescheiden blijven. De coördinator 

(of in de kleine pauze de leerkrachten) zorgen hiervoor.  

• Sneeuwballen gooien: alleen met wederzijds goedvinden op enige afstand, met 

sneeuwballen van vers sneeuw (niet met ijsballen). Als er op de wierde gespeeld 

mag worden: alleen sneeuwballen gooien op de wierde. Inpeperen is niet 

toegestaan. 

 

Conflicten 

Ieder conflict is voor kinderen een kans om te leren. Bij een stevig conflict begeleidt het 

teamlid dat erbij was de ‘partijen’ bij het oplossen van het conflict. Gebeurt dit in de 

middagpauze, dan stuurt het teamlid een ander kind naar de coördinator met de vraag 

om te komen. De coördinator vervangt dan dit teamlid. 

 


