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Sport en Spel op de Anne Frank
In het schooljaar 2021-2022 gaan we een doorlopend programma draaien op de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dit betekent dat de leerlingen van
08.30-15.00 uur op school zullen zijn. Op woensdag zijn de leerlingen van 08.30
- 12.00 uur op school.
Alle leerlingen krijgen in twee shifts extra sport en spel met als doel:
- onze leerlingen meer te laten bewegen.
- de verantwoordelijkheid en samenwerking tussen leerlingen te stimuleren
- meer rust op het schoolplein maar ook binnen de school creëren
- nieuwe vaardigheden en zelfvertrouwen ontwikkelen
- afname van fysieke en verbale agressie
- combinatie van educatie met spel en sport
- Talentontwikkeling en laten kennis maken met diverse sporten en spelvormen;
Deze vorm van sport en spel krijgen de leerlingen naast de gymlessen en niet in
plaats van de gymlessen. Dit naar aanleiding van de constatering dat onze
leerlingen afgelopen anderhalf jaar door de Corona perikelen minder hebben
gespeeld en gesport. Met name in de Lockdown periodes waarbij de scholen
gesloten zijn geweest.
Met instemming van de MR, ouders en personeel hebben wij besloten om een
gedeelte van de NPO gelden hiervoor te gebruiken. Dit betekent dat ouders niet
zullen betalen voor deze invulling van de Tussen Schoolse Opvang.
Organisatie
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen alle leerlingen extra sport en
spel in twee shifts. De groepen 1, 2, 5 en 6 hebben van 11.30 - 12.15 uur extra
sport en spel (shift 1), de groepen 3, 4, 9a, 9b, 7, 8 en 9c van 12.30 -13.15 uur
(shift 2).
Het sport en spel gedeelte wordt verzorgd door 12 sportmedewerkers van Het
Talentenhuis samen met een groep van 12 vrijwillige ouders. Het
pauzemoment/eetmoment zullen de groepsleerkrachten begeleiden. De
groepsleerkrachten van de groepen 1-2 krijgen hierbij hulp van de groep ouders.
Alle klassen hebben lintjes om, die corresponderen met de kleur in het rooster.
De ouders die helpen aan de Beresteinlaan bij de kleuters gaan om 12.30 uur
naar buiten om te helpen bij de 2e shift. De sportmedewerkers hebben van
12.15 - 12.30 uur een overdrachtsmoment en kunnen de pleinen/velden weer
inrichten voor de volgende shift.

Alle leerlingen hebben van 12.15 - 12.30 uur een pauze moment om te eten en
te drinken. We proberen ons aan deze tijd te houden, maar mocht er iets meer
tijd nodig zijn, is het aan de groepsleerkracht om iets eerder te starten of iets
langer door te gaan.
Alle sportmedewerkers en ouders starten op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag met een briefing aan de Beresteinlaan in het lege kleuterlokaal van 11.00
- 11.15 uur. Daarna kunnen de sporttassen en materialen gepakt worden en
vervolgens naar de klassen worden gegaan. Waarna de coördinator met
sportbegeleiders tegelijk met de klassen naar de zones lopen. Vervolgens gaat
één van de coördinatoren met de helft van de sporterbegeleiders en de ouders
richting Laagveen (Sportveld achter de school).
Beresteinlaan
11.25 de sportbegeleiders halen de lln. van de 1e shift op in de klassen
12.15 de leerkrachten halen de lln. op bij de sport en spelzones
12.30 de sporterbegeleiders halen de lln. van de 2e shift op in de klassen
13.10 de leerkrachten halen de lln. op bij de sport en spelzones (overdracht
moment)
13.15 de sportbegeleiders ruimen de zones op en er wordt verzameld bij het
lege kleuterlokaal waar ook verzameld wordt. De ouders kunnen meteen naar
huis gaan.
Bij het ophalen zal de sportmedewerker aan de groepsleerkracht vragen of er
bijzonderheden zijn. Om 12.15 uur en 13.10 moet er ook een korte overdracht
plaatsvinden.
Laagveen
11.25 de leerkrachten brengen de lln. van de 1e shift naar de sport en spelzones.
De leerkracht geeft altijd een overdracht aan de sportbegeleider en/of
hulpouder.
12.10 de sportbegeleiders brengen de lln. terug naar de klassen. Als er een ruzie
of onenigheid opgelost dient te worden, loopt de hulpouder mee met de klas.
12.25 de sportbegeleiders halen de lln. van de 2e shift op in de klassen
13.10 de leerkrachten halen de lln. op bij de sport en spelzones
13.15 de sportmedewerkers ruimen de zones op en lopen terug naar het lege
kleuterlokaal aan de Beresteinlaan. Hier is een korte dagevaluatie.

Sport en spel bij slecht weer

Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas onder begeleiding van een ouder
en een sportmedewerker. Selma (coördinator) zal voor komend schooljaar
diverse activiteiten voorbereiden en zorgen voor de materialen die bij de
activiteiten gebruikt kunnen worden en het rooster met de bezetting van de
medewerkers.
Wat verstaan we onder slecht weer: We blijven niet bij een paar druppeltjes
binnen. De coördinatoren nemen de beslissing wanneer het een slechtweer
rooster wordt.
Spel- en sportzones
Beresteinlaan

1e shift: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b en 2c

Groepen 1:
De groepen 1 spelen tussen de hekken op de aangewezen Achterpleinzones en
het zijplein op de plattegrond in de zones 1 t/m 4. Iedere klas speel elke dag op
een andere zone met een vaste sportmedewerker. Gedurende het hele jaar
zullen de groepen gekoppeld worden aan een vaste sportmedewerker.
Zo heeft elke groep op een vaste dag in de week een vaste zone en toch de
nodige afwisseling.
Groepen 2:
Deze groepen spelen in het zone parc in de zones 5 t/m 8. Iedere klas speel elke
dag op een andere zone met een vaste sportmedewerker. Gedurende het hele
jaar zullen de groepen gekoppeld worden aan een vaste sportmedewerker. Zo
heeft elke groep op een vaste dag in de week een vaste zone en toch de nodige
afwisseling.

2e shift: 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 9a en 9b

Op het zoneparc en het achterplein worden zones ingericht met spel en sport.
Gedurende 4 weken gaan de groepen van de 2e shift naar dezelfde zone, waarin
gedurende 4 weken dezelfde sportmedewerker zal staan. Zo heeft de groep een

vast gezicht en een vaste plek voor deze periode en krijgt de sportmedewerker
een goed beeld van de groep. Het aanbod zal in deze periode wel variëren. Bij
de keuze van het aanbod zal de behoefte van de groep en de talenten van de
leerlingen meegenomen worden. Na een periode van 4 weken zal de groep naar
een andere zone gaan en zal de cyclus zich weer herhalen. De zones krijgen
allemaal een nummer. Dit om de zone herkenbaar te maken op het plein en in
het rooster.

Laagveen
1e shift: 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c
2e shift: 7a, 7b, 7c, 8a, 8b en 9c

De leerlingen van het Laagveen spelen en sporten op het groene plein. Bij de
keuze van het aanbod zal de behoefte van de groep en de talenten van de
leerlingen meegenomen worden. Alle groepen zullen onder begeleiding van een
vaste sportmedewerker iedere WEEK naar een andere zone gaan om te spelen
en te sporten, dit zorgt al voor de nodige variatie. Aanvullend worden de
groepen voor het hele jaar gekoppeld aan vaste sportmedewerkers. De
sporttassen met diverse spullen i.c.m. een goede band die de sportbegeleider
gedurende het hele schooljaar opbouwt zullen voor de juiste aansluiting zorgen.
De zones krijgen allemaal een nummer. Dit om de zone herkenbaar te maken op
het plein en in het rooster.

Groep 5 en 6

Groep 7, 8 en 9c

Coördinatie en toezicht
Anne van Geerars (vakleerkracht LO) zal de groep van 12 sportmedewerkers
aansturen en Selma Sengüler de groep (vrijwillige) ouders. Samen zullen Anne
en Selma het sporten en spelen coördineren. Anne zal op maandag en dinsdag
op het groene plein zijn en donderdag en vrijdag aan de Beresteinlaan. Selma zal
op maandag en dinsdag aan de Beresteinlaan zijn en op donderdag en vrijdag op
het groene plein. Dagelijks zullen Anne en Selma, voordat het spel en sport
begint, de sportmedewerkers en de ouders briefen. Dit zal aan de Beresteinlaan
zijn in het lege kleuterlokaal. Hier worden ook de ouders gekoppeld aan de
sportmedewerkers. Samen zullen zij ook de vaste aanspreekpunten zijn op beide
spel- en sportlocaties. Als er ouders gebeld moeten worden, doen Anne en
Selma dit.
EHBO
De coördinatoren zullen iedere dag op een vaste plek op beide sport- en
spellocaties een EHBO kist neerzetten. Op het groene plein zal dit zijn bij de
ingang bij de watertap en aan de Beresteinlaan zal dit zijn op het kleuterplein bij
de ingang. Kleine wonden en pleisters plakken doen de ouders, bij twijfel en
ernstigere ongelukken wordt de coördinator erbij gehaald.
Protocollen
Begin van het schooljaar worden de protocollen verteld en gemaild aan alle
begeleiders en ouders. Belangrijk is dat het begeleid buitenspelen een
verlengstuk is van de school. Dit houdt in dat de regels en afspraken consistent
moeten worden nageleefd en ook exact benoemd zoals ze zijn omschreven.
In eerste instantie is het aan een sportbegeleider om onenigheden op te lossen
op het veld. Onenigheden die nog niet zijn opgelost aan het einde van de pauze

zullen door de sportbegeleider zelf of gezamenlijk met de coördinator opgelost
dienen te worden, alvorens desbetreffende leerlingen teruggaan naar de klas.

