Overblijfbeleid
Het is mogelijk om tussen de middag op school over te blijven. U kunt uw kind hiervoor aanmelden
door middel van een aanmeldingsformulier. Wanneer u gebruik wilt maken van het overblijven zijn
er de volgende mogelijkheden.
 U draait mee in één van de roosters (eten in groep 1 – 2 of pleinwacht lopen bij groep 3 – 8)
en betaalt daarnaast een vergoeding van € 30,- per kind.
 U koopt het overblijven af. De kosten hiervan zijn €160,- per kind per jaar. U draait in dit
geval niet mee in één van de roosters.
 Uw zoon/dochter blijft incidenteel over. De kosten hiervoor zijn € 1,50 per keer. Ook in dit
geval draait u niet mee in één van de roosters.

Voor al genoemde mogelijkheden geldt dat maximaal 3 kinderen uit één gezin betalen.
We werken met een halfjaarlijks rooster. Wanneer er dus iets wijzigt in uw mogelijkheden, geeft u dit
dan door voor 1 december. Het tweede rooster wordt namelijk in december gemaakt en gaat na de
kerstvakantie in. Het is mogelijk dat u als ouder in de tweede helft van het schooljaar in een ander
rooster wordt ingedeeld. Dit heeft dan te maken met bijvoorbeeld het opstarten van een nieuwe
groep.
De leerlingen van groep 1 en 2 eten van 12.00 uur – 12.30 uur in de klas onder leiding van een ouder
en gaan aansluitend naar buiten. Vanaf 12.30 uur is er een leerkracht op het schoolplein, deze neemt
de zorg voor de leerlingen weer over.
De groepen 3 t/m 8 eten van 12.00 uur tot 12.15 uur in de klas met hun eigen leerkracht en gaan
aansluitend naar buiten. Van 12.15 uur tot 12.45 uur zijn er ouders aanwezig op het schoolplein.
Vanaf 12.45 uur is er een leerkracht die de pleinwacht van de ouders overneemt.
Wanneer u structureel gebruik gaat maken van het overblijven, dan ontvangt u hiervoor een factuur
in september Wanneer u in termijnen wilt betalen, kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier
voor het overblijven. Is het voor u niet mogelijk om de financiële bijdrage voor het overblijven op te
brengen, dan kunt u hierover in gesprek met de coördinator of directeur.
De overblijfbonen voor incidenteel overblijven, kunt u aanschaffen bij de administratief
medewerkster bij ons op school. De bonnen worden verkocht per vel. Hierop zitten 10
overblijfbonnen.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u het rooster, waarin u kunt zien wanneer u moet
overblijven of pleinwacht moet lopen.
De dagelijkse leiding van de tussenschoolse opvang is in handen van twee algemene coördinatoren.
Bea van den Bosch
 06-25354156
Ilse Spelt
 06-14581110
Aan het begin van het jaar is er altijd een instructiemoment voor overblijven en pleinwacht. Op het
aanmeldingsformulier kunt u hiervan de datum en het tijdstip vinden.

Afspraken overblijven groep 1 en 2
 In ieder lokaal is een rode overblijfmap aanwezig. Hierin moet genoteerd worden wie er
overblijft en wie er een overblijfbon inlevert.
 De overblijfouder is om 11.55 uur aanwezig.
 Wilt u, wanneer u binnenkomt, eerst handen gaan wassen met de kinderen voordat u gaat
eten.
 Vanaf 12.30 uur is er een pleinwacht. Stuurt u de kinderen eerder naar buiten, wilt u dan
buiten bij ze blijven totdat de pleinwacht komt?
Let op! Bij regen, graag tot 12.30 uur in het lokaal blijven. Kinderen mogen een kleine puzzel
maken, een klein spelletje doen of u kunt even voorlezen. Om 12.30 uur mogen de leerlingen
naar het speellokaal of kijken een film in een lokaal.
 De leerkrachten geven aan of de leerlingen zonder jas naar buiten mogen.
Afspraken pleinwacht
 In het hoofdgebouw lig een map, waarin u ‘problemen’ die zich hebben voor gedaan kunt
noteren. Dit kan zijn tussen leerlingen, maar ook wanneer u alleen bent en de andere ouder
niet aanwezig was. Ook wanneer de pleinwacht niet op tijd komt, kunt u dit hier noteren.
 Het is heel belangrijk dat u consequent bent. Steun elkaar als ouders, want kinderen zijn slim
en spelen makkelijk volwassenen tegen elkaar uit.
 Wanneer u merkt dat er kinderen die thuis eten vóór 12:45 uur op school komen, wilt u dit in
de map noteren? U hoeft de leerlingen er niet op aan te spreken.
 De leerkracht die in de middagpauze pleinwacht heeft beslist of de regenbel gaat.
Bij regen houdt u toezicht in de verschillende lokalen.
 Tijdens het half uur dat u pleinwacht loopt, is het de bedoeling dat u daadwerkelijk over het
plein loopt. Zodat u zichtbaar bent voor de kinderen. Let ook op wanneer er kinderen van
het plein afgaan of opgehaald worden.
 Haalt u gerust een kop koffie of thee in het keukentje.
Aandachtspunten
 Tijdens het overblijven wordt er niet gesnoept.
 Wanneer u gedrag signaleert wat niet acceptabel is, hanteert u de geldende regels. Wanneer
u er niet uitkomt, overleg dan eerst met de groepsleerkracht voordat u toestemming geeft
 Bij een continurooster hoeft u geen pleinwacht te lopen. Het kan zijn dat de overblijfmoeder
wordt gevraagd om aanwezig te zijn bij het eten in groep 1 en 2, maar dan zal de
groepsleerkracht het overblijven leiden.
 Wanneer er onenigheid is op het plein, probeert u er dan met de leerlingen samen uit te
komen. Lukt dit niet, dan gaat u samen met de leerlingen naar de groepsleerkracht.

Wat moet u doen als u verhinderd bent
 Probeer eerst te ruilen met een andere ouder, de telefoonnummers staan op het rooster.
 Wanneer dit niet mogelijk is, neemt u contact op met de overblijfcoördinator:
Bea van den Bosch
 06-25354156

Ilse Spelt
 06-14581110

Regels voor overblijven in groep 1 en 2
 De leerlingen gaan voor of na het eten naar de wc. Tijdens het eten alleen bij echt hoge
nood!
 De kinderen eten op hun stoel in de kring. Er wordt niet onnodig gelopen (alleen om iets in
de prullenbak te gooien).
 De moeder begint met gebed:
Here zegen dit eten en drinken om Jezus wil, Amen.
 Kinderen eten eerst hun brood, daarna drinken ze.
 Er mag niet worden gesnoept, wel een danoontje of iets hartigs.
 Als de meeste kinderen het op hebben, leest de moeder een gedeelte voor uit de
kinderbijbel/dagboek.
 Er wordt gedankt met een gebed of lied:
vb. van een lied:
Dank U voor ons eten en ons drinken. Dat wij krijgen alle dagen weer
Dank U wel voor alle goede gaven.
Dank U, dank U, dank U Heer. Amen.
vb. van een gebed:
Here dank U voor dit eten en drinken om Jezus wil, Amen.
 Na afloop graag (samen met de kinderen) weer alles op z’n plek en met een schoon gezicht
naar buiten.
Regels voor pleinwacht algemeen
 We komen in het fietsenhok voor het wegzetten of pakken van je fiets.
 We spelen op het (eigen) tegelplein.
 Afval gooien we in de prullenbakken.
 Je mag (in de pauze) alleen naar binnen met toestemming van de pleinwacht.
 Wanneer we iets willen vragen, spreken we volwassenen aan met u en wordt er met twee
woorden gesproken. Schuttingtaal wordt niet geaccepteerd.
 Bij de regenbel (3 korte belletjes) gaan de leerlingen allemaal naar binnen en doen we
spelletjes in het klaslokaal.
 Geen skeelers, stepjes of skateboards op het schoolplein.
 We spelen niet met takken en klimmen niet in bomen.
Regels voor plein groep 3 en 4
 De kinderen van groep 3 en 4 spelen op het tegelplein of in de zandbak bij het klimrek.
 Op het plein van groep 3 en 4 mag er gevoetbald worden bij de goals met een grote (zachte)
bal.
 Springtouwen en paardentuigjes mogen alleen op het plein gebruikt worden.
 De leerkrachten geven aan of de leerlingen zonder jas naar buiten mogen.
Regels voor plein 5 tot en met 8
 We mogen voetballen, tafeltennissen, volleyballen of basketballen wanneer wij op het
rooster aan de beurt zijn.
 De kinderen van het groep 5 -8 plein mogen in de struiken tussen het voetbalveld en het
schoolplein en in de struiken naast de zandbak.
 De leerlingen mogen wel met een bal op het plein spelen (overgooien e.d.). Voetballen mag
alleen op het veld.
 Er wordt gespeeld op het plein, dus niet op het hek van de peuterspeelzaal en de containers.
 Er mag gebruik gemaakt worden van de paadjes voor de ramen.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier overblijven
Ondergetekende wil graag in het schooljaar _____-_____ zijn/haar kind(eren) gebruik laten
maken van de tussenschoolse opvang.
Naam ouder/verzorger
Adres
Woonplaats
Overdag bereikbaar op
telefoonnummer
Naam van uw kind(eren)

Zit volgend schooljaar
in groep*:

1
2
3
4
5
* U hoeft alleen de jaargroep van uw kind te noemen, dus niet of hij/zij in een combinatiegroep komt.
Mijn kinderen blijven structureel over en ik kies voor:
 betalen van €30,- per kind en meedraaien in een rooster.
 betalen van €160,- per kind. U kunt de volgende 3 vragen overslaan.
Voor pleinwacht of overblijven ben ik beschikbaar op:
 maandag.
 dinsdag.
 donderdag.
 vrijdag.
Op onderstaande datum en tijdstip ben ik aanwezig op het informatiemoment:
 donderdagmorgen __________________
De factuur van het overblijven betaal ik:
 in september ____ in één keer.
 graag in 2 of
termijnen.

Handtekening ouder/verzorger:
- Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren? -

