Richtlijnen Overblijven Schooljaar 2022-2023
Met ingang van schooljaar 2022-2023 zullen de vrijwilligers die het overblijven ondersteunen het
eetmoment binnen gaan begeleiden. Om dit alles in goede banen te geleiden, staan in dit document
enkele uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd.
Alle betrokken (overblijfcoördinator, vrijwilliger, team en kinderen) zullen worden geïnformeerd over
dit kaderdocument en er zal door alle betrokken toegezien worden op naleving.
Rooster
Tijdstip

Activiteit

Toevoeging

12.00u

Vrijwilligers begeleiden eetmoment
in de groepen 5 t/m 8. Korte
overdracht tussen leerkracht en
vrijwilliger bij binnenkomst

Tussen 12.00u en 12.20u zijn de
groepen 1 t/m 4 in de gelegenheid om
buiten te spelen onder begeleiding van
de eigen leerkracht

12.20u

Overdracht van vrijwilliger →
leerkrachten groepen 5 t/m 8.

Leerkrachten groepen 5 t/m 8 zijn rond
12.20u terug in de eigen groep

12.25u

Overdracht van leerkrachten
groepen 1 t/m 4 → vrijwilliger

Tussen 12.25u en 12.45u zijn de
groepen 5 t/m 8 in de gelegenheid om
buiten te spelen onder begeleiding van
de eigen leerkracht

12.30u

Vrijwilligers begeleiden eetmoment
in de groepen 1 t/m 4

Leerkrachten groepen 1 t/m 4 zijn rond
12.50u terug in de eigen groep

12.50u

Korte overdracht tussen leerkracht
en vrijwilliger bij afronding

-

Afspraken eetmoment
Overblijven vindt plaats in een veilige en prettige sfeer en valt onder de verantwoordelijkheid van
school. Het pedagogisch klimaat dat nagestreefd wordt is in overeenstemming met het pedagogisch
klimaat op school. De waarden en normen van de school zijn de basis voor de omgangsvormen
tussen de kinderen en de vrijwilligers. De regels zijn afgestemd op de schoolregels.
- Overblijven is anders dan de lessituatie. Echter, ook hier gelden afspraken en regels.
- Het overblijven kent een ontspannen karakter.

Kwaliteitseisen ten aanzien van het pedagogisch klimaat:
- De sfeer is gezellig en warm.
- De sfeer is ontspannen.
- Kinderen en vrijwilligers kennen de regels en houden zich daaraan.
- Kinderen krijgen voldoende aandacht.
- Er wordt naar elkaar geluisterd.
- Er is onderling respect.
- Er is respect voor materialen en speelgoed.
- Van bijzonderheden m.b.t.kinderen zijn alle vrijwilligers op de hoogte.-Er zijn duidelijke
afspraken over het omgaan met problemen tijdens het overblijven.
- Iedereen hoort erbij.
Afspraken eetmoment:
- De kinderen wassen voor de lunch hun handen.
- De kinderen nemen zelf hun brood, drinken en/of fruit mee en nuttigen dat alleen aan hun
eigen tafel.
- We stimuleren een gezonde levensstijl. We controleren echter niet.
- De kinderen gaan netjes met het eten om. Wat niet opgegeten wordt, blijft in de
broodtrommel en gaat mee naar huis.
- De kinderen hebben 20 minuten om hun eten en drinken te nuttigen.
- Vrijwilligers helpen indien nodig bij het openen/sluiten van de bekers, trommels en tassen.
- Vrijwilligers zien erop toe dat de kinderen daadwerkelijk eten en drinken.
- Er mag gezellig gekletst worden. Dat gebeurt rustig en zacht.
- Lege pakjes sap, plastic zakjes etc. worden in de prullenbak gegooid.
- Als de kinderen klaar zijn met eten ruimen ze hun spullen op in hun tas.
- Als de kinderen na 20 minuten hun eten en drinken niet op hebben, besluit de leerkracht of
het kind na het eetmoment naar buiten gaat of eerst het eten opeet.
- De tassen worden opgehangen als de kinderen naar buiten gaan (groepen 5 t/m 8) of
wanneer de leerkracht terug in het klaslokaal (groepen 1 t/m 4).

Bijlagen:
1 - in bijlage 1 tref je een overzicht aan omtrent de verdeling van vrijwilligers

Bijlage 1: verdeling vrijwilligers 2022-2023
Ronde 1 Groepen 5 t/m 8 (12.00u-12.25u)
Groep

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

5A

Emine

Emine

Terry

Terry

5B

Marianne J

Marianne J

Marianne J

Marianne J

6

Christel

Christel

Christel

Christel

7

Ilona/ Firat

Ilona/ Firat

Ilona/ Firat

Ilona/ Firat

8A

Liesbeth/ Karin

Liesbeth/ Karin

Liesbeth/ Karin

Liesbeth/ Karin

8B

Cathy

Petra J

Petra J

Petra J

Ronde 2 Groepen 1 t/m 4 (12.30u-12.50u)
Groep

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

1/2A

Cathy

Petra J

Petra J

Petra J

1/2B

Christel

Christel

Christel

Christel

1/2C

Marianne J

Marianne J

Marianne J

Marianne J

1/2D

Karin

Karin

Karin

Karin

3A

Firat

Firat

Firat

Firat

3B

Emine

Emine

Terry

Terry

4A

Ilona

Ilona

Ilona

Ilona

4B

Liesbeth

Liesbeth

Liesbeth

Liesbeth

De ambulante teamleden zullen als reserve dienen mochten vrijwilligers onverhoeds niet aanwezig
kunnen zijn.
Maandag: Dorien
Dinsdag: Marie-José/ Rob/ Nando
Donderdag: Suzanne
Vrijdag: Patrick

