OVERBLIJFREGLEMENT CBS DE ACKER
Algemeen
Wij vinden het van belang dat het overblijven op onze school gezellig en ordelijk verloopt.
Wij proberen de situatie in een gezin zoveel mogelijk te benaderen. Dit kan gerealiseerd
worden als elke overblijfouder consequent dezelfde regels hanteert en als de overblijfouder
zelf een gezellige sfeer probeert te scheppen.

Organisatie
- De overblijfouder is voor 12.00 uur op school.
- Om 12.00 uur gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 eten. De kinderen vanaf
groep 3 gaan eerst buiten spelen, nadat zij zich bij de overblijfouder in het
betreffende overblijflokaal hebben gemeld.
- De kinderen blijven over in de eigen groep.
- De kinderen wassen hun handen voordat zij gaan eten, of gebruiken handgel.
- De overblijfouder controleert of iedereen er is. Indien een kind aangegeven staat als
overblijver en het blijkt niet aanwezig te zijn, dan neemt de overblijfkracht contact op
met de groepsleerkracht.
- Er wordt begonnen met gebed.
- Iedereen gaat eten. Dus niet van tevoren!
- Tijdens het eten is het rustig. De kinderen blijven zitten en praten normaal. De
overblijfkracht tekent de strippenkaart(en) af.
- Tijdens het overblijven is snoep niet toegestaan. Wordt er alsnog snoep gezien in de
brooddoosjes, koppel dit terug naar de leerkracht.
Als de kinderen klaar zijn met eten/drinken dan ruimen zij hun bakje en beker op in
hun tas en nemen die mee tijdens het verlaten van het lokaal. Wanneer (bijna)
iedereen klaar is, wordt er geëindigd met een dankgebed. De overblijfouder maakt
de tafels schoon en veegt de vloer. Voor de kleuters geldt tevens dat de stoelen in
een kring worden gezet.
- De kinderen helpen mee met opruimen en tafels schoonmaken. Pas als alles is
opgeruimd gaan we naar buiten.
- Daarna gaan de kinderen gezamenlijk naar buiten met de overblijfkracht. De kleuters
gaan in de rij naar buiten. Niemand gaat alleen naar buiten.
- Voor de kleuters bestaat de mogelijkheid om met één van de overblijfouders gebruik
te maken van het "stiltehoekje".
- Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Er wordt dan voor een alternatief
programma gekozen.
- Soms kunnen de kinderen tussen de middag (bij slecht weer bijvoorbeeld) gebruik
maken van de computer).

-

Tijdens het buitenspelen houden de overblijfkrachten, verspreid over de speelplaats,
toezicht op alle kinderen.
Mobieltjes mogen alleen worden gebruikt als kinderen gebeld worden door ouders.
Als ze zelf willen bellen dan moet daar toestemming voor worden gevraagd.
De kinderen van de groepen 1 en 2 maken gebruik van de speeltoestellen uit de
schuur. De fietsjes e.d. zijn dus alleen voor deze groepen bestemd.
Om 13.00 uur gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 met overblijfkracht naar
binnen.
De overige kinderen blijven buiten. De leerkrachten van de school nemen om 13.00
uur de verantwoordelijkheid op het plein over.

Regels
De kinderen dienen zich beleefd te gedragen. U hoeft geen grote mond of iets dergelijks te
accepteren. Indien u zich ergert aan ongewenst gedrag, meldt dit dan in eerste instantie bij
de groepsleerkracht. De leerkracht bekijkt n.a.v. dit gedrag welke stappen vervolgens
genomen dienen te worden. Bij problemen/brutaal gedrag, schakel direct de leerkracht in.
Wacht niet te lang.
De kinderen dienen zich rustig te gedragen zowel in de lokalen als in de gangen.
Vechten en stoeien is niet toegestaan.
Verder gelden de kapstokregels van de school:
1. Zorg voor de spullen om je heen. Het is niet van jou alleen!
2. Er is er maar een die praat, zodat alles beter gaat!
3. Los je problemen met praten op, lukt het niet zoek dan de juf of meester op!
4. Wat jij niet leuk vindt, is vaak ook niet leuk voor een ander kind!
5. We zijn aardig voor elkaar, want uitlachen, pesten en schelden is naar!

Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels voor binnen en buiten als onder lestijd. (bijv.
binnen rustig lopen en praten, de overblijfouders netjes aanspreken, enz.)
Tijdens het overblijven wordt alleen gebruik gemaakt van de spullen van het overblijf. In de
daarvoor bestemde overblijfkast bevinden zich alle overblijfmaterialen (speelgoed/boekjes/
overblijfmappen/zeep ed.)
Geen eigen ballen meenemen.
Kinderen mogen pas voetballen als de ouders en kinderen van het plein zijn.
Wij willen dat ouders goed op de hoogte worden gehouden van probleemgedrag, zodat de
problemen niet te groot worden. Wij zullen dan ook ons best doen om dat zo duidelijk
mogelijk met de ouders te communiceren. Ons belangrijkste uitgangspunt is, dat wij als
school/leerkracht zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met de ouders als een kind
zich structureel niet aan de afgesproken regels houdt.

Daarbij hanteren wij dit 'protocol' waarin wij aangeven hoe wij met 'overtredingen' willen
omgaan.
De volgende stappen worden daarbij gehanteerd:
- Een formeel gesprek na schooltijd tussen leerkracht en leerling. Hierbij worden
afspraken gemaakt met de leerling om te komen tot ander (gewenst) gedrag. Deze
afspraken worden bij echt structureel probleemgedrag op papier gezet, en besproken
met de ouders.
- Als de maatregelen geen effect hebben dan worden er sancties toegepast.
- De sancties kunnen variëren van een tijd onder toezicht van de leerkracht eten, tot
het uitsluiten van deelname aan de tso. Hierbij moeten de ouders op de hoogte
gehouden worden.
- Mocht een kind worden uitgesloten van de tso, dan krijgen de ouders de gelegenheid
om naar een andere oplossing te zoeken voor de tso van hun kind. Tot die tijd blijf
het kind tussen de middag onder toezicht van de leerkracht.
- Gesprekken en besluiten worden genoteerd op een te gebruiken gespreksformulier.

