
Lunchprotocol 

Op maandag tot en met vrijdag is er een vijf-gelijke-dagen-rooster en eten alle kinderen op school in 
hun klas. Dat betekent dat alle leerlingen op school de gelegenheid krijgen om te lunchen in een 
prettige sfeer en daarna te spelen onder veilige omstandigheden. 

Om dit te realiseren is dit lunchprotocol opgesteld. 

Het lunchprotocol is voor alle partijen (leerlingen, schoolteam en ouders) en bevat duidelijke regels, 
zodat iedereen weet wat er van hem of haar en van elkaar verwacht wordt. 

Uitgangspunten 

Het lunchprotocol is voor leerkrachten, ouders en kinderen een reglement waarin afspraken zijn 
opgenomen. 
Er is tijdens het lunchen een sfeer waarin kinderen zich op hun gemak voelen. 
Er is behoefte aan en ruimte voor zowel rustige als dynamische activiteiten. 
Het buitenspel zal gestimuleerd worden. 
Organisatie. In deze lunchpauze wordt eerst in de eigen groep onder toezicht van de eigen leerkracht 
gegeten. Na of voor de lunch wordt er 30 minuten buiten gespeeld onder surveillance van 
leerkrachten(bij slecht weer is er een activiteit binnen). 

Kleuters: 11.30-12.00 buiten, daarna eten 
Groep 3-4-5: 10.15-10.30 en 12.00-12.30 buiten (eten 11.45-12.00 uur) 
Groep 6-7-8: 10.30-10.45 en 12.30-13.00 buiten (eten 12.15-12.30 uur ) 

Communicatie 

Ouders die algemene vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot het lunchprotocol, kunnen 
zich wenden tot de leerkracht en/of directie. Als zich wijzigingen voordoen worden de ouders hiervan 
op de hoogte gesteld middels een brief en publicatie op onze website. 

Taken en verantwoordelijkheden van de directie 

• De directie van de school is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol. 

• Het eenmaal per jaar evalueren van het 5-gelijke dagen model en het lunchprotocol binnen team, 
leerlingenraad en MR. 

Taken en verantwoordelijkheden van de leerkrachten 

Uitvoeren en verantwoording dragen voor een goed verloop van het lunchen en overblijven in de 
middagpauze. 
Voor het eten wordt er een moment stilte gehouden om rust in de groep te creëren, het begin van de 
maaltijd aan te geven. 
Tijdens de lunch een rustige activiteit toestaan b.v. “zachtjes” praten. Geen ‘schoolse activiteiten’ 
tijdens de lunch. 
 Bij slecht weer blijven de leerlingen in de klas, onder begeleiding van een leerkracht 
Het zorgdragen voor een planning van activiteiten na de lunch, bij slecht weer. 
Per toerbeurt surveilleren tijdens het buiten spelen van de kinderen volgens het opgestelde rooster. 
 Het voorkomen van onveilige situaties tijdens het lunchen en het surveilleren buiten. 
Na het buitenspel creëren van een rustige situatie om weer met het onderwijsprogramma te kunnen 
starten. 

 
Gezond gedrag bevorderen 

Tijdens de lunch is gezond eten en drinken belangrijk. Snoep, koek, chips, fris met prik e.d. worden 
daarom in de broodtrommel teruggegeven naar huis. 
Taken en verantwoordelijkheden van de ouders: 

Eventueel medicijngebruik, allergieën en andere relevante bijzonderheden melden bij de leerkracht 
van het kind. 
Geef een hoeveelheid eten mee dat afgestemd is op de eetlust van uw kind. Boterhammen die niet 
worden opgegeten gaan in het overblijftrommeltje mee terug. 
Probeer als ouder het lunchpakket voor te bereiden door b.v. de korstjes al te verwijderen ( al uw kind 



geen korstjes eet) of de boterham al in stukken te snijden. 
Zorgen dat de kinderen een verantwoord, gezond lunchpakket mee naar school nemen (geen snoep, 
koek, chips, fris met prik, sportdrank). 
Taken en verantwoordelijkheden van de leerlingen 

Als de lunch begint zitten de kinderen op hun eigen plek aan tafel. De lunchspullen  worden 
meegebracht in een rugzak. 
Het samen met andere leerlingen en leerkracht  rustig gebruiken van de lunch. 
 Geen ongezonde producten meebrengen en/of nuttigen tijdens het overblijven.( zie ideeën- lijst) 
Na de lunch ruimen de leerlingen met de leerkracht de klas netjes op. 
 Iedereen blijft aan tafel zitten totdat de leerkracht aangeeft dat je naar buiten mag. 
Traag etende leerlingen zullen we begeleiden in de “versnelling”  tot …. 
Na het eten buiten op het schoolplein/park  de rest van de middagpauze doorbrengen. 
Zonder toestemming de klas of het schoolplein niet verlaten. 
Bij het horen van de zoemer bij het buitenspel begeven we ons naar je eigen klaslokaal. 
  

Ideeën - lijst voor eten tijdens lunch 
–Bruine of volkoren boterham of broodje 
–Hartig beleg 
–Fruit 
–Rauwkost 
–Krentenbol 
–Mueslibol 
–Rijstwafel naturel 
–Cracker, toastjes 
–Ontbijtkoek 

Tip: Een bevroren boterham in de broodtrommel is tegen lunchtijd ontdooid, lekker vers en houdt het 
beleg ook gekoeld 

  

Ideeën - lijst voor het drinken tijdens lunch 
-Water 
-Vruchtensap (zonder toegevoegde suiker) 
-Melk 
-Voor de  drank  adviseren wij het drinken in bekers mee te geven, zo voorkomen wij de afvalberg van 
karton ! 

Tip: drank kan goed gekoeld blijven als je dit bewaart  in kleine koeltasjes (eventueel ook ruimte voor 
de broodtrommel). 

De koelkasten zullen niet meer in gebruik zijn voor de koeling van lunch-onderdelen ! Houd hier 
rekening mee ! 

  

 


