
Afspraken	  overblijven	  op	  basisschool	  De	  Kwakel	  
	  

• Kinderen	  van	  de	  groepen	  1	  en	  2	  blijven	  in	  hun	  lokaal.	  De	  overblijfouders	  komen	  daar	  naar	  toe.	  Na	  het	  eten	  gaan	  

de	  kleuters	  buitenspelen.	  Alleen	  bij	  slecht	  weer	  blijven	  zij	  binnen	  spelen.	  

	  

• Kinderen	  van	  groep	  3-‐4	  worden	  in	  de	  lokalen	  opgehaald	  door	  de	  overblijfouders.	  Zij	  gaan	  dan	  naar	  het	  lokaal	  van	  

de	  BSO	  om	  daar	  te	  eten.	  Ook	  zij	  gaan	  daarna	  naar	  buiten.	  

	  

• Kinderen	  van	  de	  groepen	  5	  tot	  en	  met	  8	  worden	  ook	  in	  hun	  lokalen	  opgehaald	  door	  de	  overblijfouders.	  Kinderen	  

van	  groep	  5-‐6	  gaan	  eerst	  	  eten	  en	  dan	  naar	  buiten.	  Voor	  de	  kinderen	  van	  groep	  7-‐8	  geldt	  het	  omgekeerde:	  zijn	  

gaan	  eerst	  naar	  buiten	  en	  eten	  daarna.	  

	  

	  

Met	  onderstaande	  afspraken	  zorgen	  we	  ervoor	  dat	  overblijven	  leuk	  blijft:	  

	  

• Kinderen	  die	  overblijven	  wachten	  in	  het	  lokaal	  totdat	  zij	  worden	  opgehaald.	  

	  

• Voordat	  kinderen	  gaan	  eten	  is	  het	  heel	  even	  stil.	  

	  

• Ouders	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  wat	  hun	  kinderen	  meekrijgen	  als	  lunch.	  Wel	  vragen	  we	  ouders	  om	  die	  lunch	  

gezond	  samen	  te	  stellen.	  	  

	  

• Overblijfouders	  bemoeien	  zich	  niet	  met	  de	  inhoud	  van	  de	  lunchtrommels	  van	  de	  overblijfleerlingen.	  

	  

• Overblijfouders	  zijn	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  het	  feit	  of	  kinderen	  hun	  trommeltje	  wel	  of	  niet	  leegeten.	  

	  

• Kinderen	  mogen	  tijdens	  het	  eten	  drinken.	  (Dus	  niet	  alleen	  daarvoor	  of	  daarna).	  	  

	  

• Bij	  het	  buiten	  spelen	  bepalen	  kinderen	  van	  groep	  5	  tot	  en	  met	  8	  zelf	  of	  ze	  hun	  jas	  aan	  willen	  buiten	  of	  niet.	  Bij	  de	  

groepen	  1	  tot	  en	  met	  4	  bepalen	  de	  overblijfouders	  dat.	  

	  

• Tijdens	  het	  eten	  blijven	  mobiele	  telefoons	  /tablets	  in	  de	  tas	  of	  zak	  zitten.	  Als	  een	  kind	  zich	  niet	  daaraan	  houdt,	  

gaat	  de	  telefoon	  gedurende	  het	  eten	  even	  naar	  de	  overblijfouder.	  Overigens	  is	  	  de	  school	  en	  /of	  overblijfouder	  

niet	  verantwoordelijk	  noch	  aansprakelijk	  voor	  schade	  aan	  de	  telefoon	  of	  andere	  eigendommen.	  	  Het	  is	  uiteraard	  

verstandiger	  kostbare	  apparaten	  thuis	  te	  laten.	  

	  

• Als	  kinderen	  zich	  niet	  weten	  te	  gedragen,	  wordt	  een	  aantekening	  gemaakt	  in	  een	  speciaal	  daarvoor	  bedoeld	  

schrift.	  In	  overleg	  met	  de	  directie	  wordt	  dan	  bekeken	  of	  het	  zinvol	  is	  ouders	  uit	  te	  nodigen	  voor	  een	  gesprek	  

hierover.	  

	  

• Overblijfouders	  gaan	  niet	  de	  strijd	  aan	  met	  kinderen.	  Indien	  een	  kind	  echt	  niet	  luistert	  of	  “uit	  zijn	  dak	  gaat”	  dan	  

wordt	  hulp	  ingeroepen	  van	  (een	  van)	  de	  aanwezige	  teamleden	  en	  kan	  een	  kind	  even	  op	  een	  andere	  plek	  rustig	  

tot	  inkeer	  komen	  alvorens	  weer	  mee	  te	  kunnen	  in	  de	  groep.	  

	  

• In	  ieder	  geval	  4	  keer	  per	  schooljaar	  vindt	  een	  evaluatie	  plaats	  tussen	  schooldirectie	  en	  TSO.	  Indien	  nodig	  kan	  dit	  

uiteraard	  ook	  vaker	  plaatsvinden.	  


