Handleiding overblijfouders
Algemeen
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Ook bij het overblijven gaat de school uit van de principes van de Vreedzame School.
Hiervoor zijn workshops te volgen. In iedere klas hangen de groepsspecifieke afspraken met
betrekking tot het onderwerp Vreedzaam. Deze kunt u indien nodig hanteren.
In principe kunt u kleinere broertjes en zusjes niet meenemen naar het overblijven. Dit wordt
te onrustig in de klassen. De overblijfouders hebben de volledige aandacht nodig voor de
leerlingen.
Er is zoveel mogelijk geprobeerd u in te roosteren in de klas van uw kind. In sommige
gevallen lukt dat echter niet. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Het overblijfschema is opgesteld naar aanleiding van uw eigen opgave of naar aanleiding van
persoonlijk contact met Diane van ´t Veen. We gaan er daarom van uit dat u aanwezig bent
op de dagen dat u bent ingepland. Zonder bericht niet aanwezig zijn, betekent dat de
leerkracht van de groep voor u moet invallen en dat deze dus geen pauze heeft!
Alleen in noodgevallen zo spoedig mogelijk contact opnemen met Diane van ’t Veen.
Het overblijven in de groepen gebeurt altijd onder leiding van twee begeleiders, in de regel is
dat een professional en een ouder.
Mocht uw mede-overblijver toch niet komen opdagen, graag melden aan Diane van ’t Veen.
Zonder bericht niet aanwezig zijn, betekent geen korting op het overblijfgeld.

Bij vragen en problemen: dianevantveen@gmail.com of 06-28352309.

Binnenkomst overblijfouders
In het overblijfschema staat u genoemd in een kolom met twee groepen. Bij binnenkomst meldt u
zich bij de eerstgenoemde groep. Deze groep gaat eten om 12.00. Wij verzoeken u 5 minuten voor
tijd binnen het schoolgebouw te zijn, maar nog niet naar de klassen te gaan.

Eten
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●

●

●
●
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Bij binnenkomst kunt u info van de leerkracht krijgen, bijvoorbeeld over een kind dat zich
niet lekker voelt, etc.
Kinderen krijgen 30 minuten de tijd om te eten. In de kleuterklassen wordt er rustig gegeten
of voorgelezen. Als overblijver is het uw taak dat er bij het verlaten van de kleuterklassen
geen potloden, papiertjes, zakjes, etensresten of drinken etc op de grond liggen.
In de klassen 3 en 4 wordt er tijdens het eten voorgelezen door een begeleider. Vanaf groep
5 kan er rustig gepraat worden, muziek gedraaid worden, een spelletje gedaan en af en toe
een filmpje vertoond. Als u goede ideeën hebt voor leuke en ontspannen tijdsbesteding
(bijvoorbeeld galgje), laat het weten aan Diane van ’t Veen, dan kan dit verspreid worden
onder alle overblijfbegeleiders.
Kinderen eten aan hun eigen tafel.
Tas op de grond of aan de stoel.
Geen snoep, wel fruit !
Bij twijfel of iets gezond genoeg is (bijvoorbeeld een chocolademuffin): laat het kind wel eten
(anders heeft deze geen lunch) en doe een briefje in de broodtrommel voor de ouders of
bespreek met de leerkracht.
Na het eten ruimt ieder kind zelf netjes op.
Als er daarna nog tijd over is, doen ze iets rustig voor zichzelf, zoals met de leerkracht is
afgesproken.
Computers worden alleen gebruikt tijdens lestijd.
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Kinderen die moeite hebben met de afspraken gaan even rustig afkoelen op de gang.
Als er problemen zijn in een klas of met bepaalde leerlingen, bespreek dit dan in eerste
instantie met de leerkracht. Deze weet het best hoe bepaalde zaken aan te pakken.

Naar buiten met de kinderen
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Om 12.25 wordt er opgeruimd (tekenspullen, boeken).
Kinderen gaan dan in groepjes (per rij of per 10 kinderen alnaargelang de regels in de klas of
van de vaste overblijver) hun jassen aan doen. Als ze klaar zijn, wachten ze rustig op de gang
totdat de hele klas klaar is.
Daarna gaat de hele klas om 12.30 met in ieder geval 1 begeleider naar buiten.
Leerlingen gaan zoveel mogelijk naar buiten; bij hevige regenval of extreme kou graag even
overleggen met de conciërge.
Kinderen blijven zonder toestemming van de leerkracht nooit alleen achter in een lokaal.
Buiten wordt deze groep ‘’overgenomen’’ door een leerkracht of pleinwacht.

Naar binnen met de tweede groep
●

●
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De tweede groep voor u uit het overblijfschema staat dan klaar op het plein in de rij om naar
binnen te gaan. De klassen dienen op volgorde naar binnen te gaan, dus eerst groep 8, dan
7, dan 6 etc. Deze groep eet om 12.30.
Let er op dat de kinderen zich in de gang gedragen, ze rustig naar hun klas lopen en niet
schreeuwen.
Kinderen hangen de jassen op, pakken hun tassen en gaan op hun plaats in de klas zitten.
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Bij binnenkomst kunt u info van de leerkracht krijgen, bijvoorbeeld over een kind dat zich
niet lekker voelt, etc.
Kinderen krijgen ongeveer een kwartier om te eten. In de klassen 3 en 4 wordt er tijdens het
eten voorgelezen door een begeleider. Vanaf groep 5 kan er rustig gepraat worden, muziek
gedraaid worden, een spelletje gedaan en af en toe een filmpje vertoond. Als u goede ideeën
hebt voor leuke en ontspannen tijdsbesteding (bijvoorbeeld galgje), laat het weten aan Diane
van ’t Veen, dan kan dit verspreid worden onder alle overblijfbegeleiders.
Kinderen zitten 15 minuten aan hun eigen tafel.
Ook in groep 8 is het eerst een kwartier rustig eten, daarna iets anders. Als de kinderen in
groep 8 met een mobiel mogen spelen, dan is dat een afspraak die gemaakt is met de
leerkracht. Dit moet u dan even navragen. Groep 8 leerlingen hebben soms een grote
fantasie over dit soort afspraken.
Tas op de grond of aan de stoel.
Geen snoep, wel fruit !
Bij twijfel of iets gezond genoeg is (bijvoorbeeld een chocoladekoek): laat het kind wel eten
(anders heeft deze geen lunch) en doe een briefje in de broodtrommel voor de ouders.
Na het eten ruimt ieder kind zelf netjes op.
Daarna doen ze iets rustig voor zichzelf, zoals met de leerkracht is afgesproken.
Computers worden alleen gebruikt tijdens lestijd.
Kinderen die moeite hebben met de afspraken gaan even rustig afkoelen op de gang.
Als er problemen zijn in een klas of met bepaalde leerlingen, bespreek dit dan in eerste
instantie met de leerkracht. Deze weet het best hoe bepaalde zaken aan te pakken.
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Einde overblijf
●
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Om 12.58 wordt er opgeruimd (tekenspullen, boeken, speelgoed).
Om 13.00 verschijnt de leerkracht in het lokaal en zit uw taak erop.

Speciale afspraken groepen 1 en 2
●
●
●
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Wilt u controleren of de broodtrommels leeg zijn en netjes terug in de tassen gedaan?
Wanneer een kleuter moeite heeft met eten, veel stimuleren toch wat te eten.
Wanneer een kind niet klaar is met eten en nog veel in de broodtrommel heeft, zet dat dan
op het buro van de leerkracht en geef dit aan, dan kan die ´s middags nog proberen het kind
wat te laten eten. Als de trommel teruggaat in de tas, weet de leerkracht niets en eet het
kind te weinig.
De activiteiten voor kinderen die klaar zijn met eten bestaan uit boekjes kijken en tekenen.
Een muziekje of af en toe een filmpje tijdens het overblijven mag.
Kinderen gaan naar de wc met de plasketting naast de deur.
De lokalen moeten netjes worden verlaten. Voor de kleuterklassen is er een opruimdienst
om 12.30 maar er is te weinig tijd als het hele lokaal bezaaid ligt met brood, potloden en
bananenschillen. Dus zorg dat alles op zijn plek of in de prullenbak ligt!

Speciale taak voor overblijfouders groep 1/2B en
opruimen/pleinwacht
In het overblijfschema staat een kolom ‘’groep 1/2B en opruimen/pleinwacht’’. Als u hier bent
ingedeeld, zult u in de meeste gevallen van 12.30-13.00 pleinwacht hebben. De vaste overblijver zal
tussen 12.30 en 13.00 in alle drie de kleuterlokalen het volgende doen:
●
●
●

De tafels schoonmaken.
De vloeren vegen.
Van alle stoelen weer een kring maken/aanschuiven aan de tafels. Afhankelijk van hoe het
stond bij binnenkomst.

Overleg altijd even met elkaar wie wat gaat doen: opruimen of pleinwacht. Indien u alleen op deze
groep staat dan moet u opruimen.
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