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Overblijfreglement voor de Groen

Overblijven op de Groen
Over overblijven
Rust, reinheid en regelmaat. Het klinkt ouderwets, maar voor de kinderen is een
evenwichtige dagindeling nog net zo belangrijk als vroeger. Een goed ontbijt en een echte
lunchpauze zijn belangrijk. Kinderen kunnen zich beter concentreren als ze op gezette tijden
een echte maaltijd en een gezond tussendoortje krijgen.
Daarom is het van groot belang dat kinderen die tussen de middag op school overblijven in
alle rust hun boterhammen kunnen opeten. Ook moet er gelegenheid zijn voor een spelletjes
of een andere bezigheden die, niet met het onderwijs te maken hebben. De meeste kinderen
hebben dit gewoon nodig om er ’s middags weer tegenaan te kunnen.
Een goed geregelde opvang voor tussen de middag draagt bij aan een geslaagde schooldag.
Sharon A.M. Dijksma

Staatsecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen (2008)

1 Visie op het overblijven
Overblijven houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd van de kinderen en
het beschikbaar stellen van speelmateriaal. Het is belangrijk dat kinderen in alle rust kunnen
eten en spelen in een voor hun veilige en rustige omgeving. Elk kind dat ingeschreven staat
bij ons op school, kan gebruik maken van de overblijfvoorziening van onze school. De
overblijf moet makkelijk toegankelijk zijn; flexibel te gebruiken en redelijk van prijs.

Begripsbepaling:
Rustig:

De school spreekt duidelijke regels met de kinderen af.
De overblijf moet echter wel een pauze blijven voor de kinderen.
De regels worden zo opgesteld dat ze aan een huiselijke sfeer bijdrage.

Veilig:

Ongevallen en risico’s worden bijgehouden.
Waar nodig worden regels opgesteld die de veiligheid vergroten.
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Overblijfkrachten

Wij vragen de vrijwilligers om de voorgaande visie te onderschrijven.
Wij willen graag werken met de volgende opbouw:

Coördinator:

De overblijf wordt aangestuurd door een coördinator. Hij /zij is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en is tevens het aanspreekpunt voor de diverse
communicatiepartners.

Overblijfkrachten:

De overblijfkrachten zijn vrijwilligers.
Om de deskundigheid van de overblijfkrachten te optimaliseren wordt van hen gevraagd om
een cursus te volgen. Alle overblijfkrachten hebben een bewijs van goed gedrag.
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Organisatie

Groepsgrootte

De landelijk geldende norm is 15 leerlingen en 1 overblijfkracht. Wij kiezen er echter voor
om voor maximaal 10 leerlingen 1 overblijfkracht te vragen.

Eet- en speel- afspraken

Doelstelling is; dat gedurende de overblijf de kinderen in een rustige omgeving hun lunch
kunnen opeten, gevolgd door spelen in een veilige omgeving.
Om dit mogelijk te maken gelden regels waar overblijfkrachten en kinderen zich aan dienen
te houden.

Ruimte - afspraken

De leerlingen en de overblijfkrachten eten gezamenlijk in het handvaardigheidlokaal. Na de
lunch spelen de leerlingen, die overblijven, op het kleuterplein of het grote plein onder
toezicht van de overblijfkrachten. Zijn er echter twee overblijfkrachten, kan de groep
gesplitst worden. De kleuters en evt. de leerlingen van groep 3 naar het kleuterplein en de
oudere op het grote plein.

BHV-procedure

Gedurende de lunch pauze zijn er ook BHV-ers (leerkrachten met een BHV-diploma)op
school aanwezig. De overblijfkrachten zijn op de hoogte van het ontruimingsplan.

Omgang met ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd bij de overblijf. De leerling wordt in eerste
instantie op zijn gedrag aan gesproken. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag wordt de
overblijfcoördinator op de hoogte gesteld. De coördinator stelt de leerkracht, bij wie de
leerling opdat moment in de groep zit, op de hoogte. De leerkracht spreekt de leerling aan
op zijn gedrag.
Als de leerling dan nog ongewenst gedrag laat zien, wordt de schoolleiding en na overleg
ook de ouders op de hoogte gesteld, waarna er maatregelen getroffen kunnen worden.
Kinderen die zich niet houden aan de regels kunnen worden buitengesloten van overblijf.
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Communicatie

Voor soepel verloop van de overblijf is communicatie van belang.
We onderkennen de volgende communicatiepartners van de overblijf, naast de kinderen, de
overblijf en de coördinator.



Ouders
Team

Naast de informele en situatiegebonden contacten met ouders en team, kunnen de volgende
vormen worden ingezet.
 Overlegvorm:
Een periodiek overleg tussen coördinator en overblijfkracht, hierbij kan de contactpersoon uit
het team aanwezig zijn. Het is aan te bevelen om dit overleg moment 2 keer per school jaar
te plannen. Een keer in aug./sept. en eenmaal in maart/april.
 Schoolkrant / nieuwsbrief
Voor schriftelijke informatie naar de ouders.
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Financiën

Verantwoordelijkheid financiën overblijf

De financiën van de overblijf vallen onder de verantwoording van de schoolleiding. De
opbrengsten van de overblijf worden op een eigen boeknummer gestort. De opbrengsten
zijn van de school. Van de opbrengsten worden de overblijfkrachten betaald en schaft de
school speelmateriaal aan voor de overblijf.

Vergoeding overblijfkrachten

Zowel de coördinator als de overblijfkrachten ontvangen voor hun werk een vergoeding.

Betalingsregeling ouders

Ouders worden een keer in het half jaar uitbetaald. Zij krijgen het geld op hun rekening
gestort.

WA-verzekering

De overblijfkrachten zijn, gedurende het overblijven, WA-verzekerd. Zij vallen onder de
verzekering van school.

Reglement
Kinderen kunnen op de Groen van Prinstererschool overblijven. Zij eten in het
handvaardigheidlokaal.

Tijdsindeling

Om 11.45u is de school uit. De kinderen, die overblijven melden zich bij de overblijfkracht,
daarna mogen de leerlingen nog even op het grote plein spelen.
De kinderen starten hun lunch gezamenlijk om 12.00u.
De lunch wordt om 12.30u afgerond.
Alle kinderen, die overblijven, spelen tot 12.45u op het kleuterplein of het grote plein. Tot
12.45u kunnen de leerlingen evt. met wat speelgoed op het plein spelen.
De leerlingen van groep 3-8, die overblijven, worden om 12.45u naar het grote plein
gebracht of zijn al op het grote plein. Daar is van af 12.45u een pleinwacht aanwezig.
De kleuters blijven tot 12.55u op het kleuterplein onder toezicht van de overblijfkracht,
waarna zij in de klas worden gebracht.
Als het regent blijven de kinderen in het overblijflokaal. In de overblijfkast liggen spelletjes,
puzzels en andere dingen. De regenbel gaat rond ongeveer om 12.50u. Dan kunnen de
overblijf kinderen ook naar binnen.

Hygiëne

De kinderen gaan voor het eten naar de wc en wassen hun handen.
Op de tafels liggen tafelzeilen, die na het eten afgenomen worden.

Gedragsregels

De leerlingen die overblijven melden zich om 11.45u gelijk bij de overblijfkracht.
Ze zetten hun brooddoos en het drinken op de plek waar ze gaan zitten en de tas op de
grond.
Als de kinderen buiten spelen gelden dezelfde regels als tijdens de pauze. (zie pleinregels).
Kinderen eten aan tafels en blijven tijdens het eten zitten.
De kinderen mogen tijdens het eten gewoon gezellig met elkaar praten.
Voor de lunch zal de overblijfkracht met de kinderen het ‘Onze Vader’ zingen.
Na de lunch zal de overblijfkracht een stukje uit het dagboekje en/of de Bijbel lezen.
Daarna zal de overblijfkracht met de groep danken voor het eten.

Toezicht en verantwoording

De overblijf begint om 11.45u. Vanaf dat moment zijn de overblijfkrachten verantwoordelijk
voor de kinderen. Van 11.45u tot 12.00u houdt een van de overblijfkrachten toezicht op de
overblijfkinderen die nog even buiten spelen op het grote plein.
Tijdens de lunch zijn de overblijfkrachten verantwoordelijk voor het naleven van de regels,
maar dit op een ontspannen manier te doen.
Om 12.30u spelen alle kinderen op het plein. De overblijfkrachten zullen dan toezicht
houden.
Vanaf 12.45u een pleinwacht aanwezig. De verantwoording over deze groep kinderen is dan
overgedragen van de overblijfkracht op de pleinwacht.
De kleuters blijven tot 12.55u op het plein, onder toezicht van de overblijfkracht. Om 12.55u
gaat de deur voor de kleuters open. De overblijfkracht brengt de kleuters naar de groepen.

Financiën

Het overblijf kost €1,00 per kind per keer.

