Overblijven in groep 3 t/m 8
Overblijven is voor de school en voor de ouders een belangrijk goed, daarom is het
belangrijk daar goed mee om te gaan. Het is daarbij van belang dat ouders hun
verantwoordelijkheid hierin nemen en dat de school/teamleden de ouders hier
optimaal stimuleren.
Middels het jaarrooster zijn alle ouders op de hoogte gebracht van de datum waarop
men verwacht wordt om over te blijven.
Bij de groepen 3 en 4 zijn er 2 binnen ouders (in elke groep 1)gepland. Voor buiten
kunnen we volstaan met 1 ouder voor de 2 groepen samen. Dit scheelt in de
frequentie van het overblijven.
Vanaf groep 5 t/m 8 wordt er 1 ouder ingepland als overblijfouder per groep. Van deze
ouder wordt verwacht dat zij/hij in de klas aanwezig is tijdens het lunchen en direct
daarna met de groep mee naar buiten gaat.
Binnenouder zijn betekent dat de ouder gedurende de binnentijd (half uur) met de
kinderen binnen is. De ouder leest dan voor of kijkt met de klas een filmpje op het
digibord en zorgt dat het lunchten rustig verloopt.
Buitenouder zijn betekent dat de ouder gedurende de buitentijd met de kinderen
buiten is. De ouder loopt dan rond en zorgt dat het buitenspelen soepel verloopt. Bij
grote ruzies, akkefietjes en valpartijen kan de hulp worden ingeroepen van de
overblijfcoördinator of meneer Bert.









Het is daarom voor alle overblijfouders van belang dat ze van te voren worden
geïnformeerd over zaken die in een groep spelen. Deze informatie kunt u vinden in de
TSO map of via de leerkracht zelf. Deze TSO map ligt voor de kleuters in de hal op de
grijze kast en voor de groepen 3 t/m 8 in de vitrinekast bij meneer Bert. Ook na afloop
is het belangrijk dat bijzonderheden gemeld worden aan de leerkracht of worden
opgeschreven in de TSO map.
Met name voor ouders in de bovenbouw moet de leerkracht zelf zijn/haar klas goed
voorbereiden (bijvoorbeeld op tijd klaar zitten) en na afloop actief vragen hoe het is
verlopen en zo nodig met kinderen of de hele klas de gang van zaken bespreken.
Het is voor het optimaal functioneren van alle overblijfouders van belang dat ze alle
zaken die spelen, kunnen melden aan de overblijfcoördinator, de leerkracht, de
directeur en via de TSO map. De overblijfcoördinator Wilma Arends is te bereiken via
telefoonnummer 06 34015158. Spreek zo nodig haar voicemail in.
Alle ouders worden ingezet bij het overblijven. Sommige ouders met meer dan twee
kinderen worden soms alleen ingezet in twee van de klassen waarin hun kinderen
zitten. Voor een zeer beperkte groep ouders geldt, dat ze i.v.m. specifieke redenen
tijdelijk niet ingezet worden. Deze redenen zijn bij de directeur bekend.
Als een ouder zonder kennisgeving niet verschijnt neemt de overblijfcoördinator de
eerste keer contact op. De tweede keer dat deze ouder niet verschijnt neemt de
directeur contact met deze ouder op.
We gaan er van uit dat we met deze afspraken het overblijven voor alle betrokkenen
prettig en rustig verloopt. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan horen we dat
graag.

Onderstaande afspraken zijn nog een keer vastgesteld:

Binnen overblijven:
 Kinderen blijven zitten tijdens het eten
 Kinderen gaan tijdens het eten niet naar het toilet (alleen bij hoge nood)
 De binnenouder van groep 1 & 4 loopt tijdens het eten rond, leest voor of kijkt een
flimpje op het digibord.
 Als de kinderen naar buiten zijn, maakt hij/zij tafels schoon en veegt vloer aan.
 De ouder in de bovenbouw die overblijft gaat gelijk na het eten mee naar buiten met
de groep. De leerlingen ruimen zelf hun tafel op.
Buiten overblijven:
 Kinderen spelen binnen het hek
 Voetballen mag alleen op het voetbalgedeelte (tot het einde van de beukenhaag)
 Kleuters blijven op het kleuterplein (achter de slang)
 Groep 3 t/m 8 blijven op het grote plein (voor de slang)
 Er wordt volgens het rooster (binnen op prikbord) gevoetbald, gebasketbald of op de
tafeltennistafel gespeeld
 De terrasjes van groep 3 en 4 horen niet bij het schoolplein.
 Als kinderen tijdens het overblijven aan elkaar trekken, slaan, schoppen, vechten of
schelden grijpt de overblijfouder in en meldt dit aan de overblijf coördinator en schrijft
dit in de TSO map bij bijzonderheden.
 Wanneer de voetbal in de tuin van de buren belandt, mag deze na schooltijd
opgehaald worden.
 Wanneer de schuur van de kleuters open is, mogen er spullen uit de schuur worden
gepakt (deze hoeven niet opgeruimd te worden na die tijd)
Bij regen:

