Overblijfreglement
1. Algemeen
Deze regeling bepaalt de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de
middagpauze. Ouder(s)/verzorger(s) en kinderen dienen zowel de overblijfregels als de
overblijfkrachten te respecteren. Leerlingen zijn ook tijdens het overblijven verzekerd door middel
van de door de school afgesloten collectieve verzekering. Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt
verwacht dat ze samen met hun kinderen de regels bespreken en ondersteunen. Ouders zorgen er
voor dat hun kind daadwerkelijk naar de overblijf gaat en niet bijvoorbeeld met
vriendje/vriendinnetje mee gaat zonder overleg. Ook instructie geven als bijvoorbeeld broertje/zusje
niet overblijft en betreffende kind wel.

2. Administratie en wijze van betalen







Voor het overblijven betaalt u een vergoeding van € 1,00 per kind per keer. Dit gebeurt door
gebruik te maken van een strippenkaart . Deze kaart blijft in bezit van de
overblijfadministratie op school. Als uw kind overblijft dan wordt de kaart op datum
afgetekend.
Uw kind krijgt tijdig een briefje mee dat de kaart bijna vol is.
U koopt een kaart door het geld in een gesloten envelop te doen en in de ‘overblijfbus’ te
doen. Deze bus hangt bij de hoofdingang. De gesloten envelop moet voorzien zijn van naam
leerling en de groep waar het kind in zit.
De kaarten blijven de gehele schooltijd geldig en kunnen dus worden meegenomen totdat
het kind van school gaat. Als er dan nog stempels openstaan worden deze terugbetaald.
De ontvangsten uit het overblijven worden gebruikt voor een vergoeding aan de
overblijfkrachten en voor de aanschaf van speel- en spelmateriaal voor de kinderen.

3. Overblijftijden
Bij goed weer
12:00 uur leerkracht zorgt dat leerling meteen naar overblijflokaal gaat
12.05 uur kinderen beginnen gezamenlijk met eten
12.15 uur kinderen groep 6 t/m 8 gaan onder begeleiding van ouder naar buiten
12.20 uur kinderen van groep 3 t/m 5 gaan onder begeleiding van ouder naar buiten
(op ma. en vr. zitten de kinderen van gr 3 t/m 8 bij elkaar en gaan om 12.20 uur naar
buiten)
12.30 uur kinderen van groep 1-2 gaan naar buiten (gebruik de time-timer tijdens het eten)
12.50 uur einde overblijven. Andere kinderen mogen het plein op
een leerkracht neemt de pleinwacht over.
12.55 uur kinderen gaan naar binnen
13.00 uur begin lessen
Bij slecht weer:
Per groep ( gr. 1/2 en/of gr. 3 t/m 8) wordt door de overblijfouders besloten of alle kinderen
van die groep naar buiten gaan of alle kinderen binnen blijven. Eventueel kan worden overlegd
met de leerkracht(en). In de praktijk zullen de groepen 1-2 eerder binnen blijven. Het is niet zo
dat een deel van de overblijfgroep buiten is, terwijl de rest binnen blijft.
12:00 uur leerkracht zorgt dat leerling meteen naar overblijflokaal gaat
12.05 uur kinderen beginnen gezamenlijk met eten
12.20 uur kinderen groep 5 t/m 8 gaan of naar speellokaal of blijven in overblijflokaal
12.25 uur kinderen van groep 3-4 gaan of naar speellokaal of blijven in overblijflokaal
12.30 uur kinderen van groep 1-2 gaan naar de Zon
Er is altijd één ouder in het speellokaal en één ouder pendelt tussen de beide overblijflokalen.
Kinderen mogen één keer wisselen tussen speellokaal en/of overblijflokaal. Op de gang wordt
echter niet gespeeld. In de overblijflokalen worden rustige activiteiten gedaan.

4. Organisatie en huisregels tijden het overblijven





















De kinderen uit groep 1/2 eten in een kleuterlokaal
De kinderen uit de groepen 3 t/m 5 eten in het lege lokaal aan de pleinkant.
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 eten in het lege lokaal naast groep 8.
Kinderen gaan aan een tafel zitten en wachten tot er een signaal wordt gegeven zodat er
gezamenlijk wordt begonnen.
Kinderen dienen eerst hun brood en fruit op te eten en daarna evt. (gezonde)
koeken/snacks.
De normale regels van thuis aangaande het eten en gedrag gelden ook op school. Tijdens
het eten wordt er niet gelopen.
Als het sein gegeven wordt ruimen de kinderen het afval van tafel, schuiven hun stoelen aan,
hangen hun tas bij hun lokaal of bij hun jas en gaan gezamenlijk naar buiten. De
overblijfouder begeleidt de gehele groep tegelijkertijd naar buiten. Niemand blijft in het
gebouw achter. De overblijfkracht ziet daar op toe.
Tijdens het overblijven worden alleen de toiletten gebruikt die dicht bij de hal aanwezig zijn.
Buitenspelen tijdens overblijven mag alleen op het schoolplein. Groep 7 en 8 mag ook achter
de school op het gras.
Kinderen mogen niet van het schoolplein af. Buiten gelden de normale schoolregels.
Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen gebruik maken van het buitenspelmateriaal van de
onderbouwgroep.
Er is een bak met spel-materiaal speciaal voor het overblijven.
Bij slecht weer blijven we binnen. Kleuters zullen mogelijk iets eerder binnen blijven. De
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan, als het even kan, wel met elkaar naar buiten.
De kleuters zijn bij slecht weer in de Zon.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zijn bij slecht weer of in het speellokaal, of in het
overblijflokaal. Kinderen mogen één keer wisselen tussen speellokaal en/of overblijflokaal. Op
de gang wordt echter niet gespeeld. In de overblijflokalen worden rustige activiteiten
gedaan.
Kinderen dienen te luisteren naar de aanwijzingen en/of opmerkingen van de
overblijfkrachten.
Kinderen dienen na gebruik het speelgoed weer op te ruimen en terug te zetten in de
berging (buiten) of in de kast (binnen) met behulp van de overblijfkrachten.
Doe je best om een gezellige overblijver en overblijfouder te zijn.

6. Verzoek aan ouder(s)/verzorger(s)







(Brood) trommels, bekers en tas voorzien van roepnaam en achternaam.
Geen koolzuurhoudende dranken meegeven. Geen snoep meenemen.
Wat er van het lunchpakket overblijft wordt weer meegegeven naar huis. Regel is, dat
minimaal één boterham wordt opgegeten.
Het meegeven van eigen speelgoed mag niet. Verlies, beschadiging of vermissing is voor
eigen risico.
Bij onacceptabel gedrag van een kind zullen de ouder(s)/verzorger(s) door de eigen
leerkracht telefonisch ingelicht worden. (niet per mail) De eigen ouder wordt verzocht daar
thuis nog eens aandacht aan te besteden.
Bij herhaald onacceptabel gedrag kan de directeur besluiten de leerling voor een bepaalde
tijd uit te sluiten van het overblijven. Ouders worden daarvan vooraf door de directeur
telefonisch of in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht.
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