
Afspraken overblijven kinderen 

 

• Tijdens het eten zit je op je eigen plek.  

 

• Na een kwartier mag je al je spullen opruimen en 

naar de WC.  

 

• Je loopt rustig met de overblijfouder naar buiten. 

 

• Eenmaal buiten, blijf je buiten. Als je nodig moet 

plassen, vraag je aan een overblijfouder of je even 

naar binnen mag. 

 

• Wees aardig voor elkaar en sluit niemand buiten. 

 

• Wees beleefd en luister met respect naar de 

overblijfouders.  

 

  



Afspraken overblijven ouders 

• Handhaaf de regels die gelden voor de kinderen.   

• Let erop dat er voldoende gegeten en gedronken 

wordt. Wat niet op is, gaat mee terug naar huis.  

• Eén overblijfouder gaat met de kinderen mee naar 

buiten. 

• De tweede overblijfouder veegt snel het lokaal, 

maakt globaal de tafeltjes schoon en gaat dan ook 

naar buiten. Er blijven géén kinderen in de klas! 

• Als er maar één overblijfouder is, gaat deze met de 

kinderen mee naar buiten. Als er genoeg ouders op 

het plein staan, kan deze ouder, na overleg, terug 

naar binnen om het lokaal schoon te maken.  

• Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen naar 

het toilet. Er mag één kind tegelijk naar binnen.  

• Houd toezicht op de plek die in het 

overblijfschema van de klas wordt aangegeven. 

• Beperk je niet tot het aanspreken van de kinderen 

uit de eigen klas.   

• Zorg dat je aanspreekbaar bent voor de kinderen, 

en help ze als ze daar om vragen. 

• Handel pro-actief om escalaties te voorkomen. 

• Laat je niet afleiden door de telefoon of andere 

ouders!  
 

  



Afspraken voorplein:  
• Op het voorplein mogen alleen de kinderen voetballen, die aan de beurt zijn op het 

pannaveld.  

• Op de rest van het plein mag niet gevoetbald worden. 

• Overgooien en “tafelen” met de bal op de tafels mag wel.  

• Er mag gespeeld worden op het paadje naar de deur en het grasveldje vóór de 

directiekamer, maar niet met een bal.  

• Op het hekje rond het grasveldje mogen geen kinderen zitten of lopen. 

• Bomen zijn niet bedoeld om in te klimmen of om aan te hangen. 

• Niet lopen door de bloemperken tussen het plein en het paadje.  

• Spelen in de bosjes bij de lokalen is niet toegestaan. 

• Wieltjes op het plein (skeelers, waveboards, steps) zijn te gevaarlijk. 

 

Afspraken achterplein: 

 

• Alleen voetballen op het stuk plein naast de theaterzaal. 

• Op de rest van het plein mag niet gevoetbald worden. 

• Overgooien en in de ballenkorf gooien mag wel. 

• Wieltjes op het plein (skeelers, waveboards, steps) zijn te gevaarlijk. 

 

 


