Protocol continurooster

De invulling van het overblijven heeft twee belangrijke uitgangspunten:
1. Alle kinderen dienen met een veilig gevoel en in rust op school over te kunnen blijven.
2. Het personeel dient het overblijven als 'rustig' te ervaren en hebben een half uur pauze.
Overige uitgangspunten zijn:
o
o
o

o

o
o

De pauze is van 12:00 – 12:45 uur. o Kinderen eten in de eigen groep met de
leerkracht van 12:00 – 12:15 uur.
Kinderen gaan van 12:15 – 12:45 uur buiten spelen; 12:40 u gaat de bel voor de
inloop naar de groepen.
In groep 1-2 is een vrijwillige overblijfkracht, Petra van Bergen-Kluijtmans, vanaf
12:00 uur in de groep aanwezig. Deze blijft in de groep, zodat kinderen die meer tijd
nodig hebben om te eten, opgevangen worden. Daarnaast zorgt deze vrijwillige
overblijfkracht ervoor dat alle tafels van de groepen schoongemaakt worden.
Tijdens het buiten spelen zijn er 2/3 surveillanten aanwezig. 1 surveillant is een
ambulant teamlid en 1/2 surveillanten zijn vrijwillige overblijfkrachten. Er gaan twee
surveillanten naar binnen om 12:40 uur om de inloop rustig te laten verlopen.
Indien het regent, gaat het regenprogramma in werking.
Het gedragsprotocol is leidend tijdens het overblijven en geeft inzicht in de afspraken
en regels die de leerkrachten en pedagogisch medewerkers/ onderwijsassistent met
de kinderen hebben gemaakt die ertoe leiden dat er een fijne sfeer is voor iedereen
binnen het kindcentrum

Afspraken eten:
o De kinderen brengen zelf het brood en drinken mee in broodtrommel + goed
sluitende drinkbeker/flesje met draaidop of pakje drinken. We bieden ouders de
gelegenheid om gebruik te maken van Campina Schoolmelk. Zie voor verdere
informatie https://www.schoolmelk.nl
o De spullen voor het overblijven en de ochtendpauze worden in de daarvoor bestemde
vakjes gelegd boven de kapstokken (deze vakjes worden nog gemaakt.).
o Wij vinden het belangrijk dat er gezonde voeding wordt meegenomen tijdens het
overblijven. Er mag geen snoep en frisdrank meegebracht worden.
o Er wordt geen koeling gebruikt voor het eten dus daar dient men rekening mee te
houden bij de keuze van het beleg. Eventueel kan men thuis een koelelementje in de
broodtrommel toevoegen. Indien ouders gebruik willen maken van Campina
Schoolmelk dan wordt dit gekoeld bewaard.
o Toiletbezoek voor het eten.
o Gelijktijdig beginnen met eten.
o Je wenst elkaar smakelijk eten.
o Blijven zitten tijdens het eten.

o
o
o
o

Netjes opruimen.
Eten over? Terug in de trommel, zo zien ouders ook dat hun kinderen teveel
meekrijgen of slecht eten.
Afval? Terug in de broodtrommel. Geen afvalbakjes op tafel, geen geloop naar de
prullenbak. Rust = rust alle kinderen zitten even.
Iedereen gaat altijd naar buiten, waarbij we wel kijken naar de kinderen van groep
1/2 in hoeverre zij een rustmoment nodig hebben (hiervoor is de vrijwillige
overblijfkracht in groep 1/2).

Surveillance

Groep 1 t/m 8
12:15 – 12:45 uur

Maandag

Juf Mireille en 1 vrijwillige
overblijfkracht, Sophie
Bardoel

Dinsdag

Juf Moniek van de
Vossenberg en 1 vrijwillige
overblijfkracht Leny van den
Boogaard

Donderdag

Juf Irene en 1 vrijwillige
overblijfkracht (Leny van den
Boogaard)

De vrijwilligers zijn maandag, dinsdag en donderdag
eerder aanwezig om spullen klaar te zetten.
Regenprogramma

o

Kinderen gaan dan naar de grote zaal en de gymzaal.
In de gymzaal kan gespeeld worden, hierbij wordt dan afgewisseld tussen de onderen bovenbouw.
In de grote zaal kunnen gezelschaps- of bewegingsspelletjes gedaan worden

o

De surveillanten zijn dan aanwezig in de gymzaal en de grote zaal.

o
o

