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AANDACHTSPUNTEN BIJ OBSERVATIE VAN OVERBLIJFKRACHTEN(schooljaar 2016-2017)

Een kort verslag van de observatie van de groepen 1-3 op maandag 22 mei 2017.

















De 7 groepen kleuters werden begeleid tijdens het eten en spelen door een groep
gemotiveerde overblijfkrachten. Veel van hen zijn bijna dagelijks in dezelfde groep
aanwezig. De kleuters zaten in groepjes met elkaar samen te eten. De
overblijfkracht at in verschillende groepen mee.
In gesprek met verschillende leerkrachten dat zij tevreden zijn over de huidige
wijze van begeleiding van hun kinderen door de overblijfkrachten.
Na het eten gingen de kinderen buiten spelen op een plein met goed hekwerk.
Lukt dat niet vanwege slecht weer, dan is er in de klassen voldoende
speelmateriaal aanwezig om binnen te spelen.
De coördinatrice zorgt dat de bakken met speelmateriaal klaar staan zodat de
kleuters zelf kunnen kiezen.
Het buitenspelen verliep tijdens deze zonnige dag in een fijne sfeer.
Er werd goed in de gaten houden door een van de ouders als de kinderen naar het
toilet wilden gaan.
Overigens is het verstandig dat bij het voetbalgebiedje constant een overblijfkracht
surveilleert, aangezien de bal nog wel eens over het hek verdwijnt.
Twee aandachtspunten:
Momenteel is er een tekort aan overblijfkrachten.
Het advies is ouders van nieuw in te schrijven kleuters als hulpouder regelmatig
bij de begeleiding van de kleuters te betrekken.
Als de bel gaat aan het einde van de pauze gaan alle kinderen in de rij staan. De
kleuters doen dit keurig bij hun eigen overblijfkracht.
De groepen 3 gaan zelf naar binnen en worden daar opgevangen door de eigen
leerkracht. Indien er meer overblijfouders zijn, is het fijn als ook zij worden
opgehaald door een overblijfouder.
Slotconclusie: Een goede organisatie, gemotiveerde ouders en tijdens de lunch- en
speeltijd een ontspannen pedagogisch klimaat.
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