Observatieverslag RKBS De Waterwilg
AANDACHTSPUNTEN BIJ OBSERVATIE VAN OVERBLIJFKRACHTEN-(schooljaar
2018-2019)
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Een kort verslag van het overblijven naar aanleiding van de observatie
op donderdag 11 april 2019 (onderbouw groep 1-3). Een kort verslag van
de tos naar aanleiding van de observatie op donderdag 11 april 2019 in
de RKBS De Waterwilg te Nootdorp
Het was vandaag goed toeven bij groep 1 t/m 3 tijdens de observatie van de
TSO.
In de bezochte groepen werd tijdens het eten door de kinderen aan
verschillende afspraken gehouden namelijk:
Ze luisterden naar de overblijfkracht, spraken tijdens het eten rustig met elkaar
en ze zaten aan tafeltjes en gingen netjes met hun eten om.
In alle groepen was het gezellig, werd naar de kinderen geluisterd of werd er
een praatje gemaakt.
In elke groep was een overblijfkracht voor de begeleiding aanwezig.
Navraag bij enkele leerkrachten leerde dat ze erg tevreden zijn over de
huidige gang van zaken in gun groep tijdens de TSO.
Op het plein, waar nieuwe speeltoestellen worden geplaatst, heerste ook een
ontspannen sfeer.
Er waren voldoende speelmogelijkheden voor de kinderen: zachte ballen,
hoepels, klossen, tennisballen, een glijbaan, bankjes om te zitten, een rekstok,
paarden tuigjes, touwen en skippyballen.
Daarnaast is er een groene tuin waar de kinderen in een groep “”
mondjesmaat”” eten en kunnen spelen.
De teamsfeer in deze groep is goed en het team wordt sinds januari geleid
door een nieuwe coördinatrice Rebecca.
Zij heeft veel ervaring met de tso, begeleidt de mensen en wordt door de
huidige groep van overblijfkrachten als een directe aanwinst ervaren.
Jammer is dat de tso van de Waterwilg nog steeds een tekort aan
overblijfkrachten heeft, ondanks alle moeite.
Momenteel wordt gedacht aan andere regelingen om overblijfkrachten te
werven. Via de nieuwsbrieven zal dit bekend worden gemaakt.
Al met al wordt de organisatie en de uitvoering van de tso gedaan via de
kwaliteitscriteria die door het keurmerk vastgesteld zijn.
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