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Overblijfregels  
 

Een onderwijsassistent/leerkracht staat samen met één ouder of een stagiaire op het grote 

plein.  

• Van 12:00 uur tot 12:30 uur spelen groep 3, 4 en 5 buiten.  

• Rond 12:25 uur bellen wij, ruimen de kinderen op, verzamelen we bij de deur en gaan 

we in groepen naar binnen.  

• Van 12:30 tot 13:00 uur spelen groep 6, 7 en 8 buiten.  

• Rond 13:00 uur bellen wij, de kinderen gaan naar binnen en de klassendiensten van 

de groepen ruimen op, dit stuur je aan als overblijfhulp.   

 

Als overblijfhulp/leerkracht zorgen wij ervoor dat: 

• Wij als overblijfouders/leerkrachten een herkenbaar geel hesje dragen. 

• Wij op de hoogte zijn van de regels die buiten gelden voor de kinderen. 

• Wij als overblijfhulp onze rondes op het plein lopen en wij niet op één plek blijven 

staan.  

• Wij altijd met ons gezicht naar het plein toe staan. 

• Wij de kinderen leren kennen en af en toe een praatje maken, zodat de kinderen weten 

wie wij zijn en bij wie zij terecht kunnen. 

• Wij belangrijke informatie of een incident doorgeven aan de desbetreffende leerkracht 

van de groep. 

• Wij verwondingen alleen laten behandelen door een BHV’er op school, eventueel door 

de eigen leerkracht die op dat moment pauze heeft.  

• Er steeds voldoende toezicht blijft op het plein. 

• Wij 2 keer bellen op de binnen bel bij een noodgeval, dit betekent dat ik meteen hulp 

nodig heb. Er komt direct een leerkracht uit de lerarenkamer naar de aula. 

 

Afspraken voor de leerlingen: 

• Ik voetbal alleen op het daarvoor bestemde voetbalveld als ik op het rooster sta met 

mijn groep. 

• Ik zit niet op de afvalcontainer, fietsenrekken of de hekken. 

• Ik gebruik het speelgoed waar het voor bedoeld is, en ik ruim het ook netjes op als ik 

het niet meer gebruik. 

• Ik denk aan de Kanjerregels en gebruik deze in de situaties buiten. Ik draag altijd ‘mijn 

witte pet’.  

• Ik vraag altijd eerst of ik naar binnen mag aan de overblijfhulp. 

 

Wat te doen bij slecht weer: 

• In principe gaan wij naar buiten als dit enigszins mogelijk is. Als het niet mogelijk is, 

dan mogen de kinderen in de eigen groep spelen.  

• Iedere leerkracht bespreekt met de eigen kinderen wat er dan gedaan mag worden.  

• In iedere groep is een overblijfhulp, de overblijfhulp loopt rondes in de klas. De 

kinderen spelen alleen in de klas en niet in de aula. 
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De Kanjertraining 

De Kanjertraining heeft als doel om kinderen positief over zichzelf en anderen te leren  

denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:  

 

• Er is respect voor elkaar 

• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op. 

• Leerlingen durven zichzelf te zijn.  

• Leerlingen voelen zich veilig. 

• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.  

• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.  

• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen  

 

De vijf Kanjerafspraken:  

• We vertrouwen elkaar  

• We helpen elkaar  

• Niemand speelt de baas 

• Niemand lacht uit 

• Niemand doet zielig 

  

Hoe werkt de Kanjertraining?  

In elke groep op onze school vindt je de Kanjerpetten en posters met daarop de 

Kanjerregels, hierdoor creëren we een doorgaande lijn in onze school. Binnen de 

Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de gevolgen van hun gedrag. Dit met behulp 

van hun klasgenoten en van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat 

uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van vier types. 

 

De vier Kanjertypes:  

 

Konijn (gele pet) 

Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over  

een ander. 

  

Tijger (witte pet) 

Zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed  

over zichzelf en de ander. 

 

Aap (rode pet)  

Grapjurk, uitslover, meeloper, 

aansteller, malloot. De aap denkt niet 

goed over zichzelf, maar ook niet goed 

over een ander. 

  

Pestvogel (zwarte pet) 

Uitdager, bazig, pester. De pestvogel 

denkt goed over zichzelf, maar niet 

goed over een ander.  af en anderen 

leer vertrouwen elkaar 

• 

We helpen elkaar 

• 


