
Punten van zorg en aandacht Vanuit de MR KBS De Weilust van het 

implementatieplan “verkorte pauze model” 

Op onderstaande risico’s (aandachtspunten en punten van zorg) zouden we graag zien dat deze 

worden ondervangen binnen het reeds toegezonden Implementatieplan. 

Tijd voor het eten van de lunch lijkt in de praktijk voor veel (onderbouw) kinderen niet haalbaar. Het 

fruit eten kost vaak al 20 minuten (en dan zijn er leerlingen nog dooreten tijdens de volgende 

activiteit).  

De pauze van leerkrachten moet ook echt een half uur duren. Met alle bijkomende taken lijkt dit in 

het gedrang te komen. Van de leerkracht wordt nogal wat verwacht, namelijk: 

- extra overblijvers noteren en doorgeven aan coördinator; 

- bijzonderheden van kinderen doorspreken met coördinator; 

- zich laten informeren door de coördinator over bijzonderheden/calamiteiten      

  die zijn gebeurd; 

- de leerlingen om 12.00 naar het schoolplein brengen;  

- schoonmaken van tafels samen met de kinderen;  

- leerlingen om 12.30 ophalen van het schoolplein. 

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen waardoor activiteiten maar beperkt door kunnen gaan, als 

ze al door kunnen gaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat een kind de hele dag in het lokaal verblijft. 

Wanneer groepen worden samengevoegd kun je niet in een gymzaal en bewegen is erg belangrijk, 

daarnaast wordt er dan van vrijwilligers verwacht twee lokalen tegelijk te in de gaten te houden. Dit 

lijkt niet realistisch wanneer je bedenkt dat school verantwoordelijk blijft voor de veiligheid en het 

welzijn van de kinderen. 

Het gebruik van tosti-ijzers en waterkokers brengt de veiligheid van kinderen in gevaar en het is niet 

mogelijk om in een kwartier de hele klas van tosti’s en soep te voorzien. 

De kosten voor ouders staan nu nog op € 0,80 maar dit lijkt niet realistisch omdat er nog allerlei 

bijkomende kosten zijn zoals daar zijn administratiekosten, een kleine attentie en een kerstpakket. 

Een ander punt van aandacht blijft dat ouders waarvoor het niet mogelijk is om thuis te lunchen 

(kinderen verdeeld over twee shifts) nu verplicht worden om gebruik te maken van het overblijven. 

Bij een verplichting mag je ouders wettelijk geen bijdrage vragen. Deze ouders zullen dus moeten 

worden vrijgesteld van kosten hetgeen betekent dat de kosten voor andere ouders hoger zullen 

worden. 

De overblijfcoördinator wordt verantwoordelijk voor de verdeling van kinderen over de verschillende 

activiteiten maar dan nog blijft de vraag bij wie leerlingen zich inschrijven/aanmelden voor een 

bepaalde activiteit. Is dit de leerkracht of de coördinator? Wisselt dit voor leerlingen dagelijks of 

wekelijks? Het is namelijk van groot belang dat alle verantwoordelijken op elk moment weten waar 

welke leerling zich bevindt. 

Er lijkt nogal een ‘geloop’ te ontstaan na het kwartier eetpauze. Kinderen gaan immers naar de 

gymzaal, het schoolplein, een plek voor knutselactiviteiten of naar de aula om verder te eten. In 

hoeverre is dit een storende factor voor de klasse die nog gewoon les hebben? 

Worden de overblijfvrijwilligers geschoold? In hoeverre is dit wenselijk? 

Op welke wijze en wanneer wordt er geëvalueerd onder ouders, leerkrachten en leerlingen? 


