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AANDACHTSPUNTEN BIJ OBSERVATIE VAN OVERBLIJFKRACHTEN(schooljaar 2017-2018)



Een kort verslag van het overblijven naar aanleiding van de observatie op
maandag 13 november 2017.

















Er waren 7 groepen van gemiddeld 15-20 kinderen die per klas de lunchtijd op school
doorbrachten.
Uitgezonderd een enkele groep werden de kinderen begeleid door een overblijfkracht
Vaak was tijdens het eten de leerkracht aanwezig.
Het eten verliep in de verschillende groepen op een gezellige wijze. De kinderen
zaten in groepjes bij elkaar.
De kinderen van groep: 3 eten met de leerkracht omdat er te weinig overblijfkrachten
zijn.
Na het eten speelden de kleuters en kinderen van groep: 3 op het speelplein. Het
speelmateriaal werd van te voren door de coördinatrice Amy op het plein klaargezet.
Mogelijkheden tot een spelkeuze zijn er genoeg voor de kinderen. Er zijn
skippyballen, zitbankjes, een klimtoestel, er zijn ballen en er kan gevoetbald worden.
De overblijfkrachten zijn via de hesjes goed zichtbaar en liepen vandaag verspreid op
het plein ronden van hen stond constant bij het klimrek en een ander bij het
voetgebied.
Bij de ingang stond verder een van de overblijfkrachten met de zogenaamde
plaskaartjes, waardoor er goed in de gaten werd gehouden wie en hoeveel kinderen
vanuit de speelplaats naar het toilet konden gaan.
Rond 13.15 uur werd het speelgoed opgeruimd en gaan de kinderen per rij weer
terug naar hun groep
Het speelgoed werd o.l.v. Amy samen met de kinderen opgeruimd in de schuur.
Een opmerking: ik zou er voor willen pleiten dat andere overblijfkrachten meehelpen
met in de schuur plaatsen van de spel en speelmaterialen.
De coördinatrice kan dan het overzicht houden op de kinderen, speciaal op de rijen
van groep: 3 waarvoor geen overblijfkrachten zijn aangesteld.
Zes nieuwe overblijfkrachten hebben op deze dag een basistraining gevolgd. Zij
volgden enthousiast deze training en hadden een goede inbreng.
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