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Toezicht kinderen
Inleiding
In dit document wordt het toezicht van kinderen in school, op het schoolterrein en daarbuiten
beschreven. Tevens wordt beschreven welke verantwoordelijkheden de leerkrachten,
onderwijsassistent, conciërges en ouders hierin hebben. Dit document vervangt alle andere
documenten met betrekking tot toezicht houden.
Verantwoordelijkheid
De leerkracht en vakleerkracht gymnastiek
De (vak)leerkracht is eindverantwoordelijk voor zijn of haar groep en is daarnaast mede
verantwoordelijk voor alle kinderen die op school of het schoolterrein aanwezig zijn.
De onderwijsassistent
De onderwijsassistent wordt ingezet in de groepen 1 en 2. De onderwijsassistent:
- voert de taken onder de eindverantwoordelijkheid van de leerkracht uit;
- begeleidt en geeft instructie aan individuele kinderen of groepjes kinderen;
- houdt toezicht op en corrigeert gedrag tijdens pauzes, vervoer e.d.;
- vervangt een afwezige leerkracht onder supervisie* van een andere groepsleerkracht;
- begeleidt individuele kinderen of groepjes kinderen naar andere ruimten in de school
inclusief de gymzaal;
- helpt bij gymnastiek met het aan- en uitkleden van kinderen;
- mag zich alleen met individuele of groepjes kinderen op het schoolterrein begeven.
De conciërge
De conciërge werkt alleen onder supervisie* van een leerkracht of directielid met individuele
kinderen of groepjes kinderen. Indien nodig worden kinderen van de groepen 7 of 8 onder
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht ingeschakeld om de conciërge te assisteren bij een
klusje in school of op het schoolterrein. De conciërge mag zich niet alleen met kinderen buiten het
schoolterrein begeven.
De ouders
Ouders begeleiden individuele kinderen of groepjes kinderen op verzoek en onder
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Op school helpen ouders op verzoek bij verschillende
activiteiten, zoals de bibliotheek of de luizencontrole.
* Werken onder supervisie houdt in, dat de leerkracht verantwoordelijk is voor de kinderen en de activiteit die
wordt ondernomen. Wanneer kinderen zich tijdens de activiteit niet gedragen, worden ze naar de leerkracht
teruggestuurd of worden ze niet met de onderwijsassistent of conciërge meegestuurd. Ouders spreken indien
nodig de verantwoordelijke leerkracht of de directie aan.
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Overblijfouders
Naast bovengenoemde taken zijn ook ouders op school, die assisteren met het overblijven en het
houden van toezicht op het schoolplein. Voor de overblijfouders gelden aanvullende afspraken welke
vastgelegd zijn in een contract tussen school en de ouder.
Toezicht en controle in de school
In- en uitgaan van de school
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door ouders tot in de klas gebracht.
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar binnen. Tot de herfstvakantie
mogen de ouders van de groepen 3 en 4 mee naar binnen.
Aan het einde van de dag blijven de kinderen van de groepen 1/2 in de klas totdat zij door de ouders
worden opgehaald. De kinderen van de groepen 3 en 4 worden naar het schoolplein gebracht, waar
ze worden opgehaald.
De kinderen van de groepen 3 en 4 worden alleen meegegeven aan ouders/verzorgers, tenzij ze van
te voren gemeld hebben dat het kind met een ander mee mag.
Zieke en afwezig kinderen
De ouder geeft een ziekmelding tussen 8.00 uur – 8.30 uur telefonisch of via e-mail
(ziekmelden@hetvolleleven.nl ) door. De leerkracht meldt voor 9.00 uur de kinderen absent via het
administratie programma Esis. De administratief medewerkster controleert om 9.00 uur de afwezige
kinderen en neemt telefonisch contact op met de ouders van het kind waarvan het verzuim
onbekend is. De administratief medewerkster geeft via Esis een terugkoppeling aan de leerkracht of
licht de directie in als blijkt dat het kind niet veilig op school is aangekomen. Als na contact met de
ouder blijkt dat het kind niet veilig op school is aangekomen, neemt de administratief medewerkster
of de directie contact op met de politie.
Als een kind op school ziek wordt, neemt de school met de ouder contact op. Als het kind van de
ouder zelfstandig naar huis mogen gaan, dan belt het kind of de ouder de school als thuis is
gekomen.
Kleine en grote pauze
Alle kinderen gaan naar buiten, tenzij met de leerkracht andere afspraken zijn gemaakt. Tijdens de
pauze is op de locatie 2e Messstraat de deur naar het schoolplein open. Op de locatie Rijslag zijn de
toegangsdeuren dicht. Kinderen mogen in de pauze naar het toilet na toestemming van de
pleinwacht.
De leerkrachten houden toezicht tijdens de kleine en grote pauze. Per schoolplein hebben 2
leerkrachten pleinwacht. In de grote pauze ondersteunen overblijfouders de leerkrachten van de
groepen 1 tot en met 4 en houden toezicht op de kinderen op het schoolterrein.
Na het luiden van de schoolbel houden de leerkrachten die geen pleinwacht hebben, toezicht op het
binnenkomen van de kinderen door in de deuropening van hun lokaal te staan.
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Gymnastiek
Groep 2
De groep 2 kinderen worden door de onderwijsassistent naar de kleedkamer gebracht. De
onderwijsassistent draagt onder supervisie van de vakleerkracht gymnastiek ervoor zorg dat de
kinderen zich omkleden in de gymzaal wachten. De onderwijsassistent brengt de kinderen onder
supervisie van de groepsleerkracht terug naar de groep.
Groepen 3 t/m 8
De leerkracht brengt de kinderen naar de kleedkamer en blijft toezicht houden bij één van de
kleedkamers. De leerkracht van de groep ervoor houdt toezicht bij de andere kleedkamer.
Als een kind klaar is met aankleden, wacht het binnen. Als iedereen klaar is, loopt de groep
gezamenlijk terug naar de klas.
Schooltuinen
De leerkracht loopt met de kinderen naar de schooltuinen en blijft daar totdat de les is afgelopen. De
leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar groep en corrigeert kinderen indien
nodig.
Verlengde schooldag activiteiten
Kinderen die na schooltijd deelnemen aan verlengde schooldagactiviteiten vallen onder de
verantwoordelijkheid van de school. Binnen onze school worden de meeste activiteiten verzorgd
door groepsleerkrachten. Tijdens de sportactiviteiten is de (gym)leerkracht eindverantwoordelijk.
Activiteiten die door de conciërge of door externe worden verzorgd, vinden plaats onder toezicht van
een groepsleerkracht.
Toezicht en controle buiten de school
Schoolreis en excursies
Tijdens activiteiten buiten het schoolterrein, is de leerkracht eindverantwoordelijk voor de groep. De
leerkracht zorgt voor een leerlingenlijst met telefoonnummers en weet wie er afwezig is.
Begeleiding van de kinderen
Groep Als algemene richtlijn
t.a.v. begeleiding (minimale
eisen) gaan we uit van:
Groep 1, groep 2

Groep 3

Begeleider per kind

Rol begeleider

1 begeleider per 3-6 kinderen

Begeleider loopt mee, groepje blijft bij de
begeleider.
Er is altijd iemand bij de verzamelplaats.
De grootte van het groepje is afhankelijk
van de activiteit.
Afhankelijk van de aard van het park en
de drukte zijn er twee mogelijkheden:

1 begeleider per 5-10 kinderen
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Groep 4

1 begeleider per 6-10 kinderen

Groep 5

1 begeleider per 6-10 kinderen

Groep 6

2 – 4 begeleiders per groep

Groep 7, groep 8

2 - 4 begeleiders per groep
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A - Begeleider loopt mee, groepje blijft bij
de begeleider,
B - Begeleider loopt mee, groepje blijft bij
de begeleider tot de kinderen het parkje
en de verzamelplek kennen, daarna mag
er vrij worden rondgelopen. De
begeleiders lopen door het park.
De coördinator bepaalt de keuze voor A of
B.
Er is altijd iemand bij de verzamelplaats.
De grootte van het groepje is afhankelijk
van de activiteit.
Afhankelijk van de aard van het park en
de drukte zijn er twee mogelijkheden:
A - Begeleider loopt mee, groepje blijft bij
de begeleider,
B - Begeleider loopt mee, groepje blijft bij
de begeleider tot de kinderen het parkje
en de verzamelplek kennen, daarna mag
er vrij worden rondgelopen. De
begeleiders lopen door het park.
De coördinator bepaalt de keuze voor A of
B.
Er is altijd iemand bij de verzamelplaats.
De grootte van het groepje is afhankelijk
van de activiteit.
Begeleider loopt mee, groepje blijft bij de
begeleider tot de kinderen het parkje en
de verzamelplek kennen, daarna mag er
vrij worden rondgelopen.
Er is altijd iemand bij de verzamelplaats.
Begeleider loopt mee, groepje blijft bij de
begeleider tot de kinderen het parkje en
de verzamelplek kennen, daarna mag er
vrij worden rondgelopen.
Er is altijd iemand bij de verzamelplaats.
Begeleider begeleidt de kinderen naar de
verzamelplaats en maakt duidelijke tijd,
regels en plaats afspraken. De kinderen
mogen gedurende vaste tijden vrij
rondlopen en de begeleider is op een
afgesproken plaats beschikbaar.
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Zwemlessen
De groepsleerkrachten begeleiden de kinderen naar het zwembad. Als de zwemles aan het begin van
de schooldag is, verzamelen de kinderen bij de ingang van het zwembad. De leerkrachten verdelen
zich over de kleedkamers. Tijdens de les blijven de leerkrachten in de zwemzaal.
Sporttoernooien
Sporttoernooien vinden na schooltijd plaats. Ouders geven schriftelijke toestemming voor deelname
van hun kind aan het toernooi. De ouder is eindverantwoordelijk.
Toestemming ouders
Voor sommige activiteiten dient vooraf schriftelijke toestemming aan ouders te worden gevraagd.
Dit geldt voor de volgende situaties:
1. Kinderen gaan tijdens schooltijd op de fiets naar een bestemming onder begeleiding van de
leerkracht;
2. Kinderen worden tijdens schooltijd met de auto naar een bestemming gebracht;
3. Kinderen gaan na schooltijd na een activiteit zelfstandig naar huis.
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