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Binnen-overblijfouder.
Aanwezig tussen 11.30 en 11.45 uur melden bij de coördinator in de buurt van de ingang. Om 11.45 uur
draagt de leerkracht de kinderen over aan de overblijfouder. Eventuele aandachtspunten worden bij de
overdracht kort gemeld.
Eerst naar buiten om te spelen
Samen met de overblijfouder gaan de kinderen eerst naar de speelplaats. Groep E en F gebruiken de
speelplaatsdeur in de bovenbouwgang. De kinderen van middenbouw D (juf Joke en juf Ellen) gebruiken de
speelplaatsdeur in het gangetje van de onderbouw.
Altijd in overleg met leerkracht en overblijfouder mogen er een kinderen in het klaslokaal blijven.
Deze kinderen bereiden dan bijv. een bijdrage voor een open podium voor.
De overblijfouder hoeft voor deze leerlingen niet binnen te blijven. Informeer de coördinator. Houdt wel een
oogje in het zeil.
De kinderen kunnen spelen tot 12.10 uur. Niet op onderbouwplein. Dan klapt de overblijfouder in de handen
in de buurt van de speelplaatsdeur. De kinderen leggen eventuele speelspullen netjes terug waar die horen
en verzamelen zich in een rij. Daarna rustig en stil in een rij naar binnen, de overblijfouder voorop.
Eten in de klas
De taak van de overblijfouder is te zorgen voor een rustig eetklimaat, dus géén geren en lawaai.
De overblijfouder gaat liefst zitten met de jas uit. Kinderen eten in de klas aan hun tafeltje. In principe eten
kinderen de inhoud van hun brooddoos op. Wat overblijft gaat weer mee naar huis. Kinderen zonder lunch
meld je bij de overblijfcoördinator. Deze zorgt voor een oplossing. Kinderen mogen i.v.m. allergie nooit zo
maar van andere kinderen een lunch overnemen (zie notitie allergieën/ bijzonderheden in de overblijfmap).
Als er kinderen zijn die nog niet klaar zijn met eten, kunnen in overleg met de overblijf coördinator of
overblijfouder verhuizen naar een andere groep bij een andere overblijfouder die ook veel etende kinderen
nog over heeft. Zo kan er voldoende overblijfouders naar buiten gaan. Als het te lang duurt kan het kind
haar/ zijn eten opruimen en in overleg met de (school) juf later opeten. De overblijfouder kan eventueel
voorlezen oid. Speel- en leermaterialen en computers worden niet gebruikt, tenzij vooraf aangegeven door
de leerkracht.Na het eten rond 12.25 uur ruimt de overblijfouder de klas op (tafeltjes en zo nodig vegen).
De overblijfouder blijft in de klas tot de leerkracht arriveert. Bijzonderheden aan de leerkracht melden.
Algemene speelplaatstaak van overblijfouder
De overblijfouders staan verspreid over het plein. De overblijfcoördinator geeft zo nodig elke overblijfouder
een bepaalde plek op het plein.
Taak is:
- animeren van speelplaatsactiviteiten;
- bijdragen aan een veilig en geborgen overblijven;
- toezien dat de overblijfkaders worden gerespecteerd;
- voorkomen en/of oplossen van conflicten.
Van kleine en grote incidenten maakt de overblijfouder in overleg met de coördinator altijd een notitie.
Bij een ernstig conflict of als het oplossen van een conflict niet lukt altijd de overblijfcoördinator inschakelen.
Overblijfkaders
De kinderen spelen OP het schoolplein, NIET in de bosjes en NIET achter de fietsenstalling.
De kinderen blijven van elkaar en elkaars spullen af. Dus ook: Tikkertje mag, Pakkertje niet.
Iedereen mag in principe meedoen met een spelletje.
Wat je gebruikt aan speelmateriaal leg je na het spelen weer precies terug waar het hoort. Met 1 zachte bal
mag gevoetbald worden door ca 12 kinderen tussen muurtje en raam bovenbouwgang.
‘Stop hou op’ betekent na 1 keer klaar.
Kinderen luisteren naar de juf of de overblijfouder en andersom. Maar brutale grote monden leveren direct
een gele kaart op.
De kinderen mogen alleen met een dringende reden naar binnen en alleen als zij dat vragen.
Spelregels bij slecht weer.
De overblijfcoördinator bepaalt of er niet kan worden buiten gespeeld. Als het hard regent blijft iedereen
binnen. Bij binnen blijven blijft iedereen in zijn eigen lokaal.
Speel- en leermateriaal en computers mogen dan niet worden gebruikt.
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EHBO-doos.
De overblijfvereniging heeft een eigen EHBO-doos op de kast bij de teamkamer.
EHBO-ers zijn de teamleden juf Monika, juf Marijke en juf Nanouk.
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