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Introductie 

Morele principes waar de overblijfkrachten waarde aan hechten zijn: 
- Iedereen mag meespelen. 
- Respect tonen voor elkaar. 
- Gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is. 
- Ruzies worden verbaal opgelost. 
- Stop is stop. 

 
Geen respect tonen is bijvoorbeeld: 

- Geen gezag accepteren. 
 
 
Pestgedrag is bijvoorbeeld: 

- Verbaal. 
- Fysiek. 
- Opstoken. 
- Social media. 

 
Er is op school een pestprotocol aanwezig. 
 

 
Algemene informatie voor de overblijfkracht 
 
De overblijfkrachten houden toezicht tijdens het overblijven op de leerlingen. Ze staan verspreid en 
lopen rond op het schoolplein en zorgen voor een goede en gezellige sfeer zodat de leerlingen veilig 
kunnen overblijven.  
 
De overblijfkracht  spreekt de leerlingen aan op hun gedrag. Er worden eventueel sancties opgelegd 
bij herhaaldelijke misdraging van een kind. Dit wordt besproken met overblijfcoördinator. Zij neemt 
weer contact op met de leerkracht of directie. 
  
Een nieuwe overblijfkracht wordt door de overblijfcoördinator, eventueel in overleg met de directie 
aangenomen. Na zes weken volgt er een beoordelingsgesprek. 
 
werktijden 
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er twee shifts.  

De tijd van shift 1 is van 11.45 uur tot 12.45 uur.  

De tijd van shift 2 is van 12.15 uur tot 13.15 uur.  

De kinderen komen naar buiten tussen 12.00 uur en 12.30 uur en van 12.30 uur tot 13.00 uur.  

Op vrijdag en op roostervrije dagen is er slechts één shift, namelijk van 12.00 uur tot 13.00 uur. De 

kinderen komen dan naar buiten van 12.15 uur tot 12.45 uur.  

De tijden staan ook boven aan de roosters aangegeven.  
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De overblijfkracht 

- krijgt bij aanwezigheid een maandelijkse  vrijwilligersvergoeding. Dit wordt tussen de 15 en 
20ste van elke maand gestort door Amstelwijs. 

- zet een paraaf op de presentielijst. 
- krijgt altijd een rooster. 
- heeft in woord en in gedrag een voorbeeldfunctie. 
- is een vrijwilligerscontract aangegaan met Amstelwijs. 
- is in het bezit een verklaring omtrent goed gedrag, VOG. 
- is te herkennen aan de gele hesjes en naambordjes. 
- gebruikt tijdens de shift geen mobiele telefoon, met uitzondering van noodgevallen. 
- krijgt de mogelijkheid om een cursus te volgen.  
- schrijft een verslagje in het overblijfboek na het overblijven. 
- is op tijd aanwezig. Bij herhaaldelijk te laat wordt er een bedrag van de overblijfvergoeding 

ingehouden. Ook leerkrachten kunnen overblijfkrachten aanspreken wanneer zij te laat zijn. 
- meld het aan de overblijfcoördinator als er voor vervanging gezocht moet worden. 
- Ziekmelden voor de dezelfde dag graag telefonisch voor 9.00 uur. Voor afmelden of 

betermelden voor de voorafgaande dag.  Verdere informatie gebeurt via de mail. 
 

 
Algemene informatie 
 
Weersomstandigheden 
Bij slecht weer beslissen de overblijfkrachten of er buiten gespeeld kan worden. Dit moet uiteraard 
doorgegeven worden aan de leerkracht. Wanneer het niet te hard regent mag de bovenbouw zelf 
kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. De onder- en middenbouw blijven binnen. Er moet zowel 
binnen als buiten genoeg toezicht zijn. Er mag niet op de computer gespeeld worden.  
 
Waar kinderen spelen 
De onderbouw kinderen mogen met de fietsjes aan de voorzijde van het gebouw spelen, tot aan de 
zandbak. De middenbouw mag aan de zijkant van het gebouw en op het ronde plein (Kiss&Ride) 
spelen. De bovenbouw mag tot de zandbak en op het ronde plein spelen.   

- Op de volgende plekken mogen de kinderen niet komen 
- Niet op het pad om het ronde plein. 
- Aan de voorkant tot de lijn in het verlengde van het fietsenrek. 

 

Gele hesjes voor de nieuwe onderbouw kinderen 
Alle nieuwe onderbouw kinderen dragen gele hesjes voor een aantal weken. Zodat ze goed 
herkenbaar zijn op het schoolplein. De leerkracht bepaalt hoe ze het dragen. 
 
EHBO 
De grote EHBO doos staat bij de administratie. 
De GGD verplicht het gebruik van plastic handschoenen bij veel bloed. Dus als er hulp verleend moet 

worden en er is sprake van bloed doe dan direct de plastic handschoenen aan. De handschoenen 

liggen in het ladenkastje. De school heeft speciaal opgeleide mensen, BHV’ers die precies weten wat 

te doen bij calamiteiten. Dit zijn, Godelinde, Marjo, Kirsten, Marieke en Neal. Bij ernstige ongelukken 

kunnen zij hulp bieden. Er moeten drie icepacks uit de vriezer uit het speelgoedhok worden 
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meegenomen bij aanvang van de pauze en in tassen gedaan worden. Deze tassen moeten 

meegenomen worden voor de onder-/middenbouw én bovenbouw.  

Sleutel 

De sleutel voor het openen van het speelgoedhok en de voordeur hangt bij de administratie in het 

sleutelkastje op nummer 30. Let op dat het speelgoedhok na afloop weer goed wordt afgesloten.  

Viktor Veilig 

Er zijn vier Viktor Veilig.Twee staan bij Onderbouw en twee staan bij verspreid op het Bovenbouw 

plein.   

Toiletbezoek 

Als een kind naar het toilet wil, moet hij/zij eerst toestemming krijgen van de overblijfkracht om naar 

binnen te gaan. Alleen met toestemming mag de overblijfkracht de deur openmaken voor de 

bovenbouwkinderen.  Mocht een kind een ongelukje hebben gehad, is er schone kleding te vinden 

naast het overblijf hok.  

Speelgoed 

De overblijfkrachten zorgen ervoor dat het speelgoed voor 12.00 uur buiten staat. Vijf minuten voor 

het einde van de tweede shift wordt er door de overblijfkrachten geklapt zodat de kinderen het 

speelgoed gaan opruimen. De overblijfkrachten blijven totdat alle leerkrachten hun klas hebben 

opgehaald.  

Niet toegestaan voor de kinderen 

- Vechten of iemand pijn doen 

- Elkaar uitschelden 

- Discriminatie 

- Zonder toestemming naar binnen gaan 

- Iemand buitensluiten 

- Met zand, stenen of takken gooien 

- Het speelgoed mag alleen gebruikt worden voor oorspronkelijke doeleinden.  

- Vandalisme (ook van natuur) 

- Respectloos gedrag naar andere kinderen, overblijfkrachten, omwonenden, voorbijgangers, 

etc.  

- Weglopen van het terrein 

- Andersmans spullen afpakken 

- Obscene gebaren maken 

- In bomen klimmen 

- ……. 
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Time-out 

Over het algemeen krijgen leerlingen die zich onbehoorlijk gedragen drie waarschuwingen. Mochten 

de leerlingen na deze drie waarschuwingen nog steeds niet gehoorzamen, dan wordt het betreffende 

kind naar de directie gestuurd (time-out). Er zal gesproken worden met de leerling. Bij een  volgende 

time-out, worden de ouders ingelicht.  

Bij elke time-out wordt de leerkracht op de hoogte gesteld en wordt er een notitie gemaakt in het 

overblijfboek.  

Mocht een kind meermaals naar de directie gestuurd worden, kan (in overleg met de directie) het 

kind deelname van overblijven worden ontzegd en worden de ouders hierover geïnformeerd per 

brief/mail. 
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Contact 

 
Telefoon gegevens overblijf coördinator 
Als er vragen zijn met betrekking tot het overblijven ben ik te bereiken op: 
 020-4539790 of 06-30895916. Mijn mail adres is: overblijf@1emontave.nl  
 
  
Adres school: 
1e Amstelveense Montessorischool 

Burgemeester Haspelslaan 137 

1181 NC Amstelveen 

Telefoonnummer: 020 – 6 41 61 17 
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