Afspraken TSO Aloysius Maasland
-

de overblijfkrachten zijn om 12.00 uur aanwezig en treffen de eerste voorbereidingen

-

de lunch verloopt rustig, praten mag natuurlijk, maar de kinderen blijven tijdens de lunch op hun
plaats

-

brutaal gedrag en grote monden worden niet geaccepteerd. Kinderen zullen hierop worden
aangesproken. Bij regelmatig ongewenst gedrag wordt dit gemeld bij de coördinator

-

aan de ouders wordt herhaaldelijk verzocht geen snoepgoed mee te geven

-

de overblijfkracht ruimt het lokaal op, al of niet samen met een leerling

-

de overblijfkrachten controleren als laatste of al het spelmateriaal is opgeruimd

op het rooster van de overblijfkrachten staat aangegeven wie op welke groep staat
12.15 uur verzamelen van de kinderen
brood en drinken wordt uit de koelkast gehaald
bij mooi weer kan er buiten worden gegeten
in de school wordt rustig gelopen
kinderen mogen zelf rustig hun plaats kiezen
als iedereen zit en zijn lunch voor zich heeft wordt er gebeden, bij de bovenbouw wordt er een
moment van rust genomen

tijdens de lunch wordt de presentielijst gecontroleerd door de overblijfkracht
na de lunch gaan wij bij goed weer naar buiten
kinderen ruimen zelf hun spullen op
monden worden schoongeveegd
minimaal één overblijfkracht moet buiten aanwezig zijn als de eerste kinderen klaar met eten zijn
de kinderen mogen niet van het schoolplein af
ballen die over de heg of omheining zijn geraakt mogen alleen met toestemming en onder
toezicht worden gehaald
bij slecht weer blijven we binnen en wordt passend spelmateriaal aangeboden
een overblijfkracht houdt toezicht bij het spelen in de hal
13.00 uur komen de leerkrachten het plein op en nemen het toezicht over
bij slecht weer worden de kinderen om 13.00 uur naar de klas gebracht, alwaar de leerkracht
aanwezig is

tijdens het overblijven gelden de normale gedragsregels van school
- ouders worden op de hoogte gesteld van dit overblijfprotocol

Gedragsregels school:
1.
2.
3.
4.
5.

Ga goed met jezelf om
Ga goed met de ander om
Ga goed met de omgeving om
Loop rustig in het gebouw
Praat rustig

Het stilteteken in school (t/m groep 6): het gebaar arm omhoog (voordoen). Dit MOET opgevolgd
worden.
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