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Beste ouders/verzorgers,

De Piet Hein biedt de leerlingen de mogelijkheid om over te blijven tijdens de
middagpauze. Bijna alle kinderen maken hier gebruik van. Een team van maar liefst
veertig overblijfmedewerkers ondersteunt ons hierbij. De afgelopen tijd hebben we
samen met hen een aantal zaken rondom het buitenspelen anders geregeld. Coördinator
Marcel de Haan licht de afspraken toe.
Hoe is het buitenspelen tijdens de middag geregeld?
Marcel: “De groepen 1 tot en met 4 spelen sinds dit jaar buiten van 11.30 uur tot 12.15
uur. De groepen 5 tot en met 8 lunchen eerst en spelen buiten van 12.15 uur tot 13.00
uur. De kleuters spelen dichtbij de eigen klas, op het speelplein rondom het gebouw. De
groepen 3 tot en met 6 kunnen gebruikmaken van de speeltoestellen op het schoolplein
of gaan voetballen op het omheinde grasveld hier tegenover. Groepen 7 en 8 spelen op
de velden rond en in de voetbalkooi verderop.”
Wat is er veranderd met de komst van het nieuwe speelplein?
Marcel: “Het schoolplein is helemaal vernieuwd, met nieuwe speeltoestellen en meer
planten. Daardoor bleef er te weinig ruimte over om te voetballen. Dat doen we nu dus
alleen nog op het omheinde veldje; daar is alle ruimte om ongestoord een wedstrijd te
spelen, en de hesjes en goals maken het allemaal nog wat spannender. Tegelijk ontstaat
daardoor meer rust op het schoolplein zelf. Daar is nu meer ruimte voor fantasiespel of
om even te chillen. Op het gedeelte bij de ingang kan nog steeds met de schoolfietsjes
worden gereden, zoals vroeger ook al het geval was.”
Met zoveel verschillende speelpleinen is er ook veel supervisie nodig.
Marcel: “Klopt. Iedere middagpauze zetten we een twintigtal overblijfmedewerkers in:
vier op het voetbalveld, zeven bij de voetbalkooi verderop, acht rondom de school en nog
minstens een extra die de kleinsten begeleidt van en naar de wc.”
Die overblijfmedewerkers zijn dus geen leerkrachten, zoals in de korte pauzes?
Marcel: “Nee, de leerkrachten houden tijdens de middag zelf ook lunchpauze. De
overblijfmedewerkers zijn een aparte groep mensen van buiten de school – soms ouders
maar meestal externe krachten. De meesten kennen we al jaren, het is een redelijk vast
team.”

Wat is hun rol precies en hoe worden ze daarop voorbereid?
Marcel: “Het is hun taak om toezicht te houden en het overzicht te houden. Ze hebben
meestal geen pedagogische achtergrond, maar worden wel door ons geschoold op deze
taak en hebben ook een training gehad in Positive Behavior Support, net als ons
lerarenteam. Het is een hechte en ervaren club intussen, ze kennen elkaar en helpen
elkaar. Carmen is hun interne contactpersoon – zij regelt de roosters en de financiën. Ik
ben hun contactpersoon voor de ‘buitenzaken’: ik houd gesprekken met hen voor en na de
pauze. Dan maken we afspraken, bijvoorbeeld over welke materialen die pauze gebruikt
kunnen worden. Achteraf bespreken we hoe het is gegaan, of er bijzonderheden waren.”
Weten leerkrachten altijd wat er speelt tijdens de pauze, want soms werkt dat nog
lang door in de klas?
Marcel: “Vroeger was dat minder het geval; vorig schooljaar zijn er conflicten geweest
die inderdaad nog de rest van de middag voor onrust zorgden. Met een commissie van
leerkrachten en overblijfmedewerkers hebben we toen naar oplossingen gezocht.
Daaruit is de verdeling van de groepen over de speelvelden voortgekomen die ik zojuist
beschreef. Een andere nieuwe afspraak is dat de leerkrachten de kinderen buiten
ophalen. Voorheen brachten de overblijfmedewerkers de kinderen terug naar de klas,
maar we merkten dat er dan geen tijd was voor overdracht. Nu is het zo georganiseerd
dat de leerkrachten met de overblijfmedewerkers teruglopen, zodat er tijd genoeg is
om uit te wisselen hoe de pauze is verlopen en wat misschien nog aandacht behoeft in de
klas. Andersom: als leraren in de gaten hebben dat een bepaald spel erg in trek is en
conflicten geeft - voetbalkaartjes ruilen bijvoorbeeld – dan wordt daar in de klas over
gesproken en wordt het soms ook in de pauzes verboden.”
Wat is jouw rol tijdens de overblijfmomenten?
Marcel: “Ik ben iedere pauze buiten, om te surveilleren vooral. En als er conflicten
ontstaan, halen de overblijfmedewerkers mij erbij. Je hoort wel eens van de kinderen
dan ‘de overblijf de ruzie niet goed opgelost heeft’ maar het is ook niet hun taak om
brandjes te blussen. Als je goed toezicht wilt houden, kun je niet lang met een klein
groepje bezig zijn, en dan kom ik dus in beeld. En ik ben de man van de EHBO.
Ongelukjes gebeuren nu eenmaal tijdens het spelen, gelukkig meestal zonder veel
‘schade’. Maar een schram hier en een blauwe plek daar, dat moet natuurlijk verzorgd
worden. Deze tijd van het jaar is notoir: de kinderen zijn aan vakantie toe, ze slapen
minder goed omdat het lang licht is… Om je een idee te geven: er is dit jaar een rol van
25 meter pleisters doorheen gegaan, en ik heb moeten bijbestellen.”
Staan er nog aanpassingen op de agenda voor het nieuwe jaar?
Marcel: “Een nog grotere rol pleisters… Nee ernstig, we zijn van plan om de kinderen van
de groepen 8 meer in te zetten aan het eind van het jaar. Als de cito’s achter de rug
zijn, hebben ze meer tijd en ze vinden het ook leuk om wat meer verantwoordelijkheid
te krijgen. We willen hen laten assisteren tijdens de korte pauzes, om spelletjes uit te
leggen aan de jongere groepen bijvoorbeeld. Onder ons toezicht uiteraard. De kinderen
vinden dat prachtig en ze leren nog het meest van elkaar.”

Overblijven is niet verplicht, maar ouders die hier gebruik van willen maken zijn wel
verplicht de overblijfbijdrage te betalen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks
afgestemd met de Medezeggenschapsraad. Aan het begin van het schooljaar krijgt u
hier een brief over. Het is voor ons van groot belang dat het betalingsverzoek tijdig
wordt voldaan, omdat wij uit deze bijdrage alle overblijfmedewerkers vergoeden. U
kunt eventueel gebruikmaken van een regeling om de bijdrage in termijnen te betalen.
Wij danken u voor uw begrip en rekenen op uw medewerking.
De themabrieven zijn een initiatief van het team, om u beter te informeren over de
keuzes die we maken en het werk dat we achter de schermen verrichten. De eerder
verschenen themabrieven vindt u op www.basisschoolpiethein.nl onder de kop ‘Nieuws’.

