OVERBLIJF INSTRUCTIES 2016 – 2017
Algemeen
Een pleinwacht- en overblijfouder dient actief over het plein te lopen! Een zeer belangrijke taak van elke pleinwacht èn
overblijfouder, is: TOEZICHT HOUDEN ÈN INDIEN NODIG INGRIJPEN bij ongewenste situaties.
Dit kunnen gevaarlijke situaties zijn maar ook ongewenste houdingen ten opzichte van medeleerlingen en ouders en
materialen. Speelgoed mag alleen gebruikt worden waarvoor het is bedoeld, dit ter voorkoming van gevaar, maar ook ter
voorkoming van onnodig snelle slijtage van materialen. (kapotte speelgoed niet terug in de schuur maar onder de trap
plaatsen)

Bel en verbandtrommel
De bel voor het opruimen, ligt bij de brievenbus in het halletje bij de hoofdingang, zo ook de verbandtrommel (in de
brievenbus). Pleisters en een schaar liggen in de brievenbus in de entree van school. Tevens is er een verbanddoos in de
oude koffie kamer. Mochten er spullen bijna op zijn, meldt dat dan bij de overblijfcoördinator.

Problemen
Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen, leg die dan na de middagpauze aan de leerkracht voor. Op deze wijze
kan de leerkracht problemen bespreekbaar maken en eventueel afwijkend gedrag in de klas verklaren.
Let op: Bij ernstige medische problemen altijd direct melden in de lerarenkamer, er is altijd een BHV-er op school
aanwezig. Er zijn op school nl. kinderen met (ernstige) allergieën en diabetes. Ook bij ongevallen: eerst de leerkrachten
erbij halen. De leerkrachten weten namelijk van elk kind wie de huisarts, tandarts ed. is.

Enkele tips bij aanpak van problemen:
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen horen naar de overblijf/pleinwacht te luisteren. Ze kennen alle overblijfregels en mogen op overtredingen
worden aangesproken.
Spreek een kind altijd rustig toe.
Zorg ervoor dat een kind je aankijkt.
Indien er geen schuldige bekend is, laat dat dan in het midden.
Laat een kind wel zijn/haar eigen verhaal vertellen.
Zorg ervoor dat kinderen elkaar, maar ook ouders hun excuses aanbieden voor onbehoorlijk gedrag.
Mocht een probleem met een leerling dreigen te escaleren, roep dan hulp in van een andere
pleinwacht/overblijfouder, of draag de leerling aan de leerkracht over.

In de volgende gevallen de leerkracht na de pauze inlichten (het is niet de bedoeling dat overblijfouders/pleinwachten
zelf contact opnemen met de ouders). Er kan ook contact worden overgenomen met de overblijfcoördinator:
• Bij eetproblemen.
• Bij gedragsproblemen ten opzichte van de overblijfouder.
• Bij gedragsproblemen tussen leerlingen.
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Overblijfouders
Schematisch overzicht overblijftijden
Bouw

Tijd

Onderbouw

11:45 uur
12:10 uur
12:15 uur
12:30 uur

Middenbouw

12:00 uur
12:25 uur
12:30 uur
12:45 uur

Bovenbouw

Toelichting
Overblijfouders halen de kinderen op bij
de klas
Opruimbel onderbouw, kinderen
verzamelen
Kinderen naar binnen met overblijfouder
om te eten
Onderbouw pauze voorbij
Overblijfouders halen de kinderen op bij
de klas
Opruimbel middenbouw, kinderen
verzamelen
Kinderen naar binnen met overblijfouder
om te eten
Middenbouw pauze is voorbij

Aandachtspunt
Check of de pleinwacht
aanwezig is

12:15 uur

De leerkracht eet met de kinderen
Overblijfouders halen de kinderen op bij
12:30 uur
de klas
12:30 Pleinwacht draagt het plein over aan de
Eén van de bovenbouwouders
12:45 uur
bovenbouw ouders
neemt de sleutel over
Opruimbel bovenbouw, kinderen
12:55 uur
verzamelen
De kinderen worden opgehaald door de
Sleutel terug hangen bij deur
13:00 uur
leerkracht
OBA (juf Ria)
Let op: Er zijn enkele kinderen die tussen de middag thuis lunchen. Vraag bij twijfel de leerkracht.

Regels in de klas
•
•
•
•

Kinderen eten aan hun eigen tafel, tenzij met de leerkracht of met de overblijfouder anders is afgesproken.
Kinderen blijven tijdens het eten op hun stoelen zitten.
Zie er op toe, dat kinderen werkelijk iets eten en vooral drinken. Alles wat overblijft gaat terug in de trommel, zodat
ouders weten dat er iets is overgebleven.
Vaak is het erg rustgevend om in de klas voor te lezen, of om de kinderen zelf een blad of boekje te laten lezen. In de
midden- en bovenbouw vinden de kinderen het vaak leuk als er een spelletje gespeeld wordt (galgje of iets
dergelijks), moppentappen doet het ook goed.

Voor alle kinderen geldt: niet in de gang blijven hangen, niet in gang rennen, maar rustig naar buiten! Op het
hoofdgebouw verlaten de bovenbouw kinderen het gebouw via de achtertrap/deur .

Het regent…
Mocht het een beetje miezeren en moeten de kids toch hun energie even kwijt, dan geldt de regel: Alles of niets. De
leerkrachten zullen samen besluiten of de hele bouw naar buiten gaat of binnen blijft. Dit ivm voldoende toezicht op het
plein. Bij twijfel, vraag de leerkracht.
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Materialen
Alle materialen mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn! Het is in de grote pauze NIET toegestaan met
van huis meegenomen “groot” speelgoed te spelen (bijv. hockeysticks, ballen, skeelers skelters etc.). Dit voor de
veiligheid van alle kinderen, en om bij eventuele beschadigingen problemen te voorkomen.

Materiaal

Bestemd voor

Regels

Karren, fietsen, steppen en
Onderbouw
kruiwagens, blauw-rode step
Stepjes
Midden- en bovenbouw
Scheppen, emmertjes etc
Paardentuigjes,
springtouwen en banden
(Semi)harde ballen
Zachte sponsballen
Markeerhoedjes
Skippyballen

Onderbouw &
Middenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Middenbouw &
Bovenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Onderbouw: geel
Middenbouw: rood
Bovenbouw: blauw

Knijptangen

Bovenbouw

Pedalo

Middenbouw

Evenwichtsborden
Riverstones gekleurde,
kunststofopstapjes
Diverse buiten spelletjes

Niet stunten, mogen rondom schoolplein
Deze materialen horen in en rond de zandbak.
Net als het zand overigens. Het is niet de
toegestaan het zand buiten het zandbak te
brengen

Alleen om het viervakkenspel mee te spelen.
Er mag absoluut niet mee gevoetbald worden.
Er mag alleen met de zachte bal gevoetbald
worden, alleen achter de school
Hiermee kan een speelveld of bijv. een circuit
afgetekend worden op het plein
De verdeling per kleur is alleen van toepassing
als er discussie is.
Alleen te gebruiken met leerkracht; NIET in
de grote pauze!!
Alleen gebruiken met knie-, pols- en
elleboogbeschermers en helm of onder
begeleiding van een overblijfouder of
pleinwacht. Alleen op het voorplein (het is
rijdend materiaal)

Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw
Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw

Bilibo's

Onderbouw, Middenbouw
& Bovenbouw

Stelten

Middenbouw &
Bovenbouw
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Spellen opruimen in de daarvoor bestemde
bakken
Gekleurd kunststof multifunctioneel
speelgoed voor in de zandbak of om mee te
schommelen
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Materiaal

Bestemd voor

Klimtoestel

(Onderbouw,)
Middenbouw &
Bovenbouw

Duikelrek

Tafeltennistafel
(midden- en bovenbouw hebben
hun eigen batjes en ballen)
Trapveldje

Onderbouw,
Middenbouw &
Bovenbouw
Bovenbouw
(De middenbouw mag in de eerste
pauze tafeltennissen.)
Bovenbouw

Voetballen

Midden- en bovenbouw

Pad achter de nieuwbouw
Tuin

Midden- en bovenbouw
Onderbouw, middenbouw &
bovenbouw

Zandbak

Onderbouw, middenbouw &
bovenbouw
Onderbouw, middenbouw &
bovenbouw
Pleinwacht/leerkracht

Schelpenzand
Het net op de zandbak

Houtsnippers

Regels

Onderbouw, middenbouw &
bovenbouw

Schors
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De onderbouw mag alleen onder
toezicht van de leerkracht op het
klimtoestel.
Dus niet in de middagpauze.
De ‘dodenval’ mag niet gedaan
worden.
In de middagpauze speelt de
bovenbouw. Indien er ruimte is
mag middenbouw aansluiten.
De kinderen mogen daar
voetballen en lopen. Kinderen
mogen alleen het veld gebruiken.
Er moet ten alle tijden een
Bovenbouw overblijf toezicht
houden.
Alleen ãchter de school met een
sponsbal. De lange palen zijn
bedoeld als ballenvangers.
De hegjes zijn bedoeld als
afscheiding.
Lopen zonder de klassen te storen.
Kinderen blijven uit de
bloembakken. Kinderen mogen
wèl op de stapstammen door de
plantvakken en op de
boomstammen erom heen.
Het zand en de zandmaterialen
blijven in de zandbak zone.
Schelpenzand op de paadjes laten
liggen of na gebruik terug vegen.
De pleinwacht haalt het net van de
zandbak, en plaatst het aan het
einde van de middagpauze ook
weer op de zandbak.
Houtsnippers mogen geharkt
worden. Houtsnippers mogen
gebruikt worden als
verzamelmateriaal in de zone waar
ze liggen.
Mag gebruikt worden om mee te
spelen, niet om iemand mee in
gevaar te brengen.

