Protocol naschoolse activiteiten SERAC
De naschoolse activiteiten bestaan uit twee delen: de opvang en de activiteiten zelf
De opvang:
-

-

-

Naschoolse opvang wordt aangeboden van maandag tot en met donderdag van 15:30
tot 17:30 of 18:30 uur (afhankelijk van het tijdstip waarvoor u uw kind hebt opgegeven),
en vrijdag van 14:00 tot 17:30 uur.
De kinderen die bij de naschoolse opvang blijven, spelen van 15:30 tot 15:45 uur op het
schoolplein.
SERAC (Alfredo & Alba) maakt elke dag, na de e-mails te hebben nagekeken (zie
hieronder), een lijst waarop alle aanwezige en afwezige kinderen staan. Om 15:30 uur
wordt er onderling kort overleg gepleegd om na te gaan dat alle van de ouders
ontvangen informatie op deze lijst staat.
Om 15:45 uur sluiten de leraren van de school de deur en de kinderen die bij de
naschoolse opvang blijven, gaan in een kring zitten zodat er kan worden nagegaan dat
alle kinderen aanwezig zijn.

De activiteiten:
-

-

-

-

Elke dag worden er verschillende naschoolse activiteiten aangeboden van 15:45 tot en
met 16:45 uur. Normaal gesproken nemen deze activiteiten buiten het schoolgebouw
en het schoolplein plaats. De begeleiders van deze activiteiten halen de kinderen op van
het schoolplein en nemen ze mee naar de plaats waar de activiteit gegeven wordt
(sportschool Shuriken, het voetbalveldje …). De ouders halen de kinderen om 16:45 uur
op bij de plaats waar de activiteit gegeven wordt. De kinderen die ná de activiteit nog
bij naschoolse opvang aangemeld zijn, worden door de begeleider mee terug naar
school genomen. Eenmaal op school sluiten de kinderen zich aan bij de naschoolse
opvang.
De kinderen die opgegeven zijn voor een activiteit, spelen op het schoolplein totdat Alba
of Alfredo een sein geeft. Om 15:40 uur zorgt Alba of Alfredo dat de kinderen die
opgegeven zijn voor een activiteit in de rij staan. De begeleider van de activiteit is om
15:40 uur aanwezig om de kinderen, die al in de rij staan, meteen mee te nemen.
Mocht de begeleider niet op tijd op het schoolplein aanwezig kunnen zijn, dan wordt dit
aan SERAC (Alba & Alfredo) doorgegeven en de kinderen die voor de activiteit
opgegeven zijn, gaan om 15:45 uur in de kring van naschoolse opvang (Alba & Alfredo)
zitten.
Om 15:45 uur wordt nagegaan in de kring:
o Of alle kinderen aanwezig zijn die normaal gesproken aangemeld zijn
o Of alle kinderen aanwezig zijn die specifiek voor die dag aangemeld zijn
o Of alle kinderen die normaal gesproken aangemeld zijn, maar die dag
aangemeld zijn voor een activiteit, meedoen met deze activiteit

Communicatie tussen de ouders en de naschoolse activiteiten
Er is een speciaal e-mailadres voor de naschoolse activiteiten: extraescolares.hdll@gmail.com
Om veranderingen door te geven (opgeven/afmelden/met andere kinderen meegaan etc.)
worden de leerlingen in vier groepen verdeeld:

1) De “vaste” kinderen, die vaak (bijna elke dag) naar de naschoolse opvang gaan (al dan
niet samen met een of meer activiteiten)
2) De “niet vaste” kinderen, die af en toe naar naschoolse opvang gaan
3) De kinderen die alleen naar een of meer naschoolse activiteiten gaan
4) De kinderen die noch naar naschoolse opvang noch naar naschoolse activiteiten gaan.
1. Voor de “vaste” kinderen: als het kind niet naar naschoolse opvang of naar de naschoolse
activiteit gaat, wordt dit door de ouders voor 15:30 uur gemeld via de mail van de naschoolse
activiteiten: extraescolares.hdll@gmail.com
Alba of Alfredo geven de afmelding door aan de begeleiders van de activiteiten.
Als een leerling wordt opgehaald door ouders van een andere leerling of door personen die deze
leerling normaal gesproken niet ophalen, wordt dit door de ouders via ditzelfde e-mailadres
doorgegeven aan de naschoolse opvang. Als deze leerling opgehaald wordt bij het uitgaan van
de school, delen de ouders dit ook mee aan de school, zodat ook de leraren die bij de deur van
de school staan hiervan op de hoogte zijn (info@hdll.es). Mocht een kind opgehaald worden
door iemand die normaal gesproken deze leerling niet ophaalt, en Alfredo en Alba hier niet van
op de hoogte zijn, dan wordt er bij de school gecheckt. Mocht de school hier ook niets van
weten, dan kan het kind niet meegegeven worden aan deze persoon.
2. “Niet vaste” kinderen: als de ouders willen dat hun kind(eren) naar de naschoolse opvang
gaan, dienen deze voor 15:30 uur via het e-mailadres van de naschoolse opvang te worden
opgegeven: extraescolares.hdll@gmail.com met info@hdll.es in kopie.
Indien het kind na de naschoolse opvang door andere ouders of personen wordt opgehaald,
dienen de ouders van het kind dit via het genoemde e-mailadres van naschoolse opvang te
melden. In het geval dat Alfredo en Alba niet op de hoogte zijn gebracht, informeren zij bij de
school en mocht ook de school niet zijn ingelicht, dan mag het kind niet met de betreffende
persoon mee.
3. Kinderen die slechts aan een of meerdere activiteiten meedoen: als het kind niet naar de
naschoolse opvang gaat, melden de ouders hun kind voor 15:30 uur af via het e-mailadres van
de naschoolse opvang: extraescolares.hdll@gmail.com Alba en Alfredo lichten daarop de
begeleiders van de activiteiten in.
Indien het kind door andere ouders of personen wordt opgehaald, dienen de ouders van het
kind dit via het genoemde e-mailadres van de naschoolse opvang te melden. Ook moet de
school worden verwittigd als het kind wordt opgehaald bij het uitgaan van de school, opdat de
leerkrachten aan de poort op de hoogte zijn (info@hdll.es). In het geval dat Alfredo en Alba
niet op de hoogte zijn gebracht, informeren zij bij de school en mocht ook de school niet zijn
ingelicht, dan mag het kind niet met de betreffende persoon mee.
Aan- of afmelden van kinderen voor activiteiten gebeurt via het e-mailadres van SERAC. Stuur
uw bericht naar Sergio Pérez Castellanos: serac.extraescolares@gmail.com Het aanmelden
voor een activiteit geldt voor drie maanden. Als u uw kind wilt afmelden, dan geldt een
opzegtermijn van één maand. Indien geen bericht langs deze weg is ontvangen, wordt
verondersteld dat het kind voor nog eens drie maanden aan de activiteit zal meedoen.
4. Kinderen die niet naar naschoolse opvang gaan en niet aan activiteiten meedoen: de
ouders hebben tot 15:45 uur de tijd om hun kind(eren) op te halen. De naschoolse opvang
begint om 15:45 uur. Vanaf dat tijdstip moet het schoolplein leeg zijn en is de ‘poort’ (deur)

naar de straat gesloten. De kinderen die op dat moment niet zijn opgehaald, gaan met de
leerkrachten mee naar boven en wachten in het kantoor van de administratie.
In het geval dat het kind door andere ouders of personen wordt opgehaald, dienen de ouders
van het kind dit via het e-mailadres van de school (info@hdll.es) te melden, opdat de
leerkrachten aan de deur hiervan op de hoogte zijn. Als de school niet is ingelicht, mag het
kind niet met de betreffende persoon mee.

