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Begeleid buitenspel gedurende de pauze 
SPORTTALENT zorgt ervoor dat uw pauze wordt 
ingeruild voor een echt lesprogramma waarin de 
leerlingen verschillende activiteiten aangeboden 
krijgen zoals voetbal, hockey, basketbal etc. De 
leerling ontdekt zijn talenten op het gebied van sport, 
onder begeleiding van sportdocenten. 
 
 
Een vast team van professionals 

Voor het begeleid buitenspel worden professionals ingezet met ruime ervaring in het 
geven van sportlessen aan leerlingen. Het is een vast team dat gecoördineerd wordt 
door één sportcoördinator. Iedere buitenspelbegeleider is verantwoordelijk voor een 
activiteit en een groep leerlingen die op dat moment de activiteit onder zijn 
begeleiding volgt. Wij zorgen altijd voor vervanging bij ziekte van een sportdocent. 
 
Hoe het er in de praktijk uit kan zien 
De begeleid buitenspeltijden worden aangepast aan het rooster van de school. 
Ongeveer 100 leerlingen spelen tegelijkertijd per shift (van een half uur) 
Iedere sportbegeleider staat op een eigen sportveld of andere ruimte (verhard 
schoolplein). 
 
11:45u - 12:15u Begeleid buitenspel groep 1. 
11:45. De leerlingen gaan zelf naar de activiteit waar zij ingedeeld zijn. Zij wachten 
op een vaste plek (bijvoorbeeld op de gele lijn) alvorens de activiteit van start gaat. 
11:45u De buitenspelbegeleider doet een korte introductie en geeft vervolgens een 
startsignaal voordat de leerlingen van start gaan. 
12:10u De sportcoördinator laat u een toeter afgaan. Dit is het signaal voor de 
leerlingen dat het begeleid buitenspel over 5 minuten eindigt.  
 
12:15u Gaat de bel. De sportkracht loopt met de leerlingen naar het hek/vaste plek 
toe en draagt de leerlingen over aan de groepsleerkracht. 

Aan het eind van het begeleid buitenspel is er een korte overdracht tussen de 
sportbegeleider en de groepsleerkracht (mbt noemenswaardige incidenten die 
gedurende de activiteit hebben plaatsgevonden). 
 
12:15u Nieuwe groepen komen naar buiten voor buitenspel. Bovenstaande cyclus 
herhaalt zich. 
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De volgende sporten kunnen aangeboden worden: 
ZONE 1. Hockey 
ZONE 2. Voetbal/Basketbal (deze activiteit kan rouleren) 
ZONE 3. Rustzone (rustplek en variatie van kleinere activiteiten) 
Andere activiteiten zijn vanzelfsprekend ook mogelijk. 
 
Een duidelijke structuur voor uw leerlingen 
- Leerlingen kunnen zich inschrijven bij de groepsleerkracht voor de sporten. Zij 
kunnen bij de groepsleerkracht een voorkeur aangeven voor een activiteit. 
- Om de 2 weken kunnen de leerlingen zich opnieuw inschrijven voor de activiteiten. 
- De namen worden door de buitenspelbegeleider gecontroleerd bij aanvang van de 
activiteit. 
- Leerlingen waarvoor gedragsplannen gelden worden dikgedrukt aangegeven op het 
inschrijfformulier. 
Andere afspraken zijn vanzelfsprekend ook mogelijk. 
 
Zorg op maat  
De sportcoördinator heeft met regelmaat contact met de coördinator van de school 
wat betreft de zorgplannen van leerlingen. Uitgangspunt hiervan is hoe de 
sportkrachten functioneren en handelen met betrekking tot de activiteit zelf en 
incidenten gedurende activiteit. 
 
De buitenspelbegeleiders hebben wekelijks overleg met de sportcoördinator 
Hierin komt naast het functioneren ook de zorgplannen van leerlingen aan bod. 
Voor het begeleid buitenspel kunnen ook vaste afspraken gemaakt worden met 
betrekking tot het handelen bij ongewenst gedrag (bijv. eerste waarschuwing, tweede 
waarschuwing time out etc.). Hierop kan een uitzondering zijn m.b.t. leerlingen waar 
andere afspraken voor gelden. 

Komt u gerust eens kijken op een school 
Komt u gerust eens kijken op de scholen waarbij begeleid buitenspel al plaats vindt! 
 
Goede kwaliteit voor een goede prijs 
37 euro per uur (ALL-IN).  
Voor meer informatie: www.desportievepauze.nl. 
| Uw leerlingen elke dag in beweging 

                                                                                      
Wij zijn gevestigd in Theater Dakota  
Zuid 57 - Den Haag 


