
Draaiboek koffieochtend OC

leidraad voor de vrijwillige koffiedame/-heer

Avond voordien:

Kar klaarzetten met

- Percolator (water tot 70 tassen, ¾ van een blik koffie), percolator te vinden in het OC-kotje op
de plank links boven, koffie staat in het OC kastje in de keuken (kast links boven, meestal op 
slot, Karel en Kaat hebben een sleutel). Stekker in het stopcontact.

- Verlengkabel, te vinden in het OC-kotje op de plank rechts boven.
- Suiker, thee, (eventueel koekjes) te vinden in het OC kastje in de keuken.
- 1 soepkommetje voor afval en vuile lepeltjes.
- Grijze bak met kopjes en bak met lepeltjes, te vinden rechts achteraan op de grond in het OC-

kotje.
- Melk (2 flesjes van de school, in het OC-kotje), flesopener (in kleine lade aan het 

doorgeefluik)

De juiste juf aanspreken om de percolator aan te zetten. Op woensdag juf Inge (van de opvang), op 
vrijdag juf Marijke (de poetsvrouw). 

Duurt ongeveer 10 à 15 min. met 1 persoon.

De ochtend zelf:

Voorbereiding

- Krijtbord aan het hek zetten.
- Water voor thee opzetten (waterkoker staat in de keuken, lampje werkt niet, maar het water 

warmt wel).
- Melk open doen.
- Kar naar buiten rijden (gaat best langs de deur aan de toiletten). OPGELET, volle percolator 

met hete koffie op de kar!!!!!!
- Buiten percolator en waterkoker inpluggen mbv verlengkabel (stopcontact achter de caravan 

is nu bruikbaar).

Duurt ongeveer 10 à 15 min. met 1 persoon.

Aandachtspunt koffiegesprekken:

- Actief naar de mensen toe gaan en aanspreken, zeker de ouders die zich wat afzijdig houden.
- Woensdag is fruitdag op school, dan liever geen koekjes op de kar zetten.
- Koffie en thee is voor de ouders, niet voor de kinderen.



Opruim:

15 min voor de afwas de machine laten verwarmen (niet vergeten: stop insteken!), kopjes, lepels en 
bordjes afwassen en terug op hun plaats zetten. 

Percolator uitkuisen. Alles terug zetten. Kastje OC op slot doen.

Probeer de kar zo snel mogelijk terug vrij te maken, deze wordt gebruikt door iemand van Het Veer 
die komt helpen.

Duurt ongeveer 10 min. met 2 personen.


