Stichting Overblijven Basisschool Franciscus Bunde
Basis vormt het huishoudelijk reglement van de Stichting. Dit reglement is ter inzage op
school of via de website onder het kopje school/overblijven.
Onderstaand een concrete uitwerking op uitvoeringsniveau op dit reglement.
Algemene afspraken
-

-

De coördinator (of diens plaatsvervanger) is altijd aanwezig.
Alle overblijfkrachten behandelen de kinderen met respect.
Alle kinderen behandelen de overblijfkrachten met respect.
Gedurende het overblijven verblijven de leerkrachten niet in het lokaal.
Geen telefoons voor de leerlingen tijdens het overblijven. De Stichting Overblijven
volgt hiermee het beleid van de school (geen telefoon tijdens de lessen).
M.b.t. het telefoongebruik van de overblijfkrachten zijn afspraken gemaakt. In
hoofdlijnen komt het erop neer dat dit alleen gebeurt bij calamiteiten.
De multifunctionele ruimte (MFR) is tussen 11.45 u en 13.05 u in gebruik van de
Stichting Overblijven. Tijdig bericht aan coördinator indien dit anders is, minimaal
één dag van tevoren.
Computers mogen niet gebruikt worden tijdens de pauze. In uitzonderlijke
situaties kan hiervan afgeweken worden. Besluit hiervoor ligt bij coördinator.
Indien een groep niet aanwezig is i.v.m. een buitenschoolse activiteit wordt een
bericht gestuurd aan de coördinator. Dit gebeurt door leerkracht van de groep.
De kinderen luisteren naar aanwijzingen en volgen deze op zonder discussie.
Achteraf kan over meningsverschillen gesproken worden.
Bewaar als overblijfkracht de rust in een conflictsituatie. Schakel indien nodig de
coördinator in.
Ongepaste stemverheffingen zijn ongewenst (zowel voor leerlingen als voor
overblijfkrachten).
Bij herhaaldelijk wangedrag van overblijvers heeft de Stichting het recht om
leerlingen tijdelijk uit te sluiten van het overblijven. Ouders worden hierover
schriftelijk geïnformeerd. (zie artikel 2.3). Dit gebeurt in opeenvolgende stappen.
Deze stappen zijn vermeld in het huishoudelijk reglement van de Stichting
Overblijven.

Overzichtslijsten:
Gezien de verantwoordelijkheid die de Stichting Overblijven heeft, is het belangrijk dat zij
weten welke kinderen er wel of niet zijn.
-

-

’s Ochtends wordt de ingevulde overblijflijst naar de administratie gebracht.
(gebeurt vaak door leerlingen in opdracht van leerkracht)
Voor 11.45 u worden deze lijsten door de overblijfkrachten bekeken. Lijsten
gaan mee naar de groep ter controle van de aanwezige overblijvers.
o Lijst matcht met aanwezige leerlingen: alles goed, geen actie.
o Leerling wel op de lijst, niet in de klas: actie!! (in overleg coördinator /
leerkracht / administratie)
o Leerling niet op de lijst, wel in de klas: actie!! Controleren of leerling
had moeten overblijven. Kijk evt. in tas naar broodtrommel. (in overleg
coördinator / leerkracht / administratie)
Vaste overblijvers leggen hun jaarpasje op de tafel zodat controle kan
plaatsvinden.
Incidentele overblijvers leggen hun rittenkaart op de tafel zodat controle kan
plaatsvinden.

Groepen 1 en 2













11.55 u – 12.00 u: de kinderen die naar het toilet moeten, gaan onder toezicht
van de leerkracht naar het toilet zodat er rustig aan de maaltijd begonnen kan
worden.
Tussen 12.00 -12.55 u vallen de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de
overblijfkrachten.
Verzoek aan leerkrachten om niet tijdens het eten in het lokaal te zijn.
2 van de 4 lokalen worden, na het eten, gebruikt als speellokaal.
Leerkrachten mogen wel in het ‘speellokaal’ i.v.m. het klaarleggen van de
werkmaterialen.
Om 12.50 komen overblijvers binnen, die buiten hebben gespeeld.
Leerkrachten zijn om 12.50 u in het lokaal. Korte overdracht met overblijfkracht.
Overblijfkrachten blijven nog tot 12.55 u in de groep. (evt. helpen als kinderen
nog naar het toilet gaan.
Bij bijzondere gebeurtenissen noteert de overblijfkracht dit in hun logboek en licht
kort de leerkracht in. Dit kan dan tussen 12.50-12.55 uur
De deur voor de thuis-eters gaat open om 12.55 uur. Kinderen kunnen dan
plassen als dat nodig is zodat dat niet om 13.00 uur hoeft.
De coördinator licht indien nodig de ouders in. Leerkracht doet dit niet. Hierdoor
ontstaat er geen mailverkeer tussen leerkracht en ouders over het overblijven.

Groepen 3, 4 en 5









Om 12.00 u hebben de kinderen hun eetspullen op hun eigen tafel. Leerkracht
draagt de groep in alle rust over aan de overblijfkracht en verlaat het lokaal. Dit
geldt ook voor stagiaires, vervangers of andere personen die niets met het
overblijven van doen hebben. Doel is dat de overblijfkracht de volledige
verantwoordelijkheid heeft.
Om 12.25 u gaan deze leerlingen naar buiten. Leerkracht kan weer in zijn/haar
lokaal terecht.
Om 12.50 u gaat de zoemer en komen de kinderen (overblijvers en thuiseters)
naar binnen. Leerkracht neemt de groep weer over en heeft de
verantwoordelijkheid.
Om 13.00 u starten de lessen weer.
Bij bijzondere gebeurtenissen noteert de overblijfkracht dit in hun logboek en licht
kort de leerkracht in.
De coördinator licht indien nodig de ouders in. Leerkracht doet dit niet. Hierdoor
ontstaat er geen mailverkeer tussen leerkracht en ouders over het overblijven.

Groepen 6, 7 en 8










12.00 u: alle leerlingen verlaten hun lokaal. Thuis-eters gaan naar huis.
Overblijvers gaan buiten spelen onder begeleiding van de overblijfkrachten.
Alle leerlingen zijn om 12.05 u buiten. Overblijfkrachten zijn al buiten.
Leerkrachten zorgen dat de leerlingen naar buiten gaan.
Leerkracht kan in zijn/haar lokaal blijven tot 12.25 u.
12.25 u: zoemer gaat en leerlingen gaan binnen eten in hun eigen lokaal onder
toezicht van overblijfkracht. Leerkracht is niet in het lokaal.
12.50 u: zoemer gaat en alle leerlingen (thuiseters en overblijvers) mogen naar
binnen. Leerkracht neemt de groep over. Overblijvers die gegeten hebben, gaan
niet meer naar buiten!
13.00 u: starten de lessen weer.
Bij bijzondere gebeurtenissen noteert de overblijfkracht dit in hun logboek en licht
kort de leerkracht in.
De coördinator licht indien nodig de ouders in. Leerkracht doet dit niet. Hierdoor
ontstaat er geen mailverkeer tussen leerkracht en ouders over het overblijven.

Bij slecht weer:





Coördinator neemt het besluit om binnen te blijven en maakt dit kenbaar via de
intercom.
Groep 1 t/m 5: Stichting zorgt voor teken- en kleurmaterialen en overig
spelmateriaal
Groep 6 t/m 8: maken gebruik van spelmaterialen van de groep.
Indien het weer verbetert, gaan alleen de groepen 3-4-5 naar buiten. Groepen 67-8 gaan eten en helaas niet meer naar buiten.

