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Overblijfgids

Overblijfregeling van CBS ‘Lingelaar’
1 Wettelijk geregeld
De volgende zaken zijn bij wet geregeld (verkorte weergave):
•
•
•
•
•
•

De school is verplicht tot het mogelijk maken van een overblijfgelegenheid.
De kosten van het overblijven komen voor rekening van de ouders /verzorgers die van
de overblijfvoorziening gebruik maken.
Taken met betrekking tot het overblijven behoren niet tot de normale taken van de leerkracht.
Er zijn tijdens het overblijven 3 overblijfkrachten aanwezig op ca. 75 leerlingen.
Het schoolbestuur is juridisch verantwoordelijk.
De school draagt zorg voor een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering van alle betrokkenen (overblijfkrachten en kinderen).

2 Uitgangspunt
Uitgangspunt van de school is dat zij een overblijffaciliteit wil aanbieden die de kinderen de
mogelijkheid geeft onder begeleiding te lunchen en daarbij in een andere sfeer dan in de klas
te ontspannen.

3 Organisatie en leiding
De overblijfcoördinator is belast met de organisatorische en financiële uitvoering van het
overblijven. De directie blijft altijd eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken
rond het overblijven.
De overblijfkrachten staan onder (dagelijkse) leiding van de coördinator. Zij onderhoud contacten met ouders, leerkrachten en overblijfkrachten.
Het streven is er om elke dag drie overblijfkrachten te hebben. De werktijden van de overblijfkrachten zijn behoudens wat uitzonderingen van 11:45 tot 13:00 uur.

4 Lunch
Er wordt minimaal 10 tot 15 minuten aan tafel gezeten en gegeten en maximaal 25 minuten
voor de onderbouw en maximaal 20 minuten voor de bovenbouw. De kinderen gaan bij goed
weer naar buiten en blijven dan onder toezicht op het schoolplein. Bij slecht weer worden er
binnen activiteiten aangeboden.

5 Algemene regels tijdens het overblijven
•
•
•

Het overblijven vindt doorgaans plaats van 11:45 – 12:45 uur voor de bovenbouw uur en
van 11:45 - 13:00 uur voor de onderbouw.
De alle regels van school gelden ook tijdens het overblijven.
Kinderen eten aan tafel. Tijdens het eten zitten de leerlingen op hun stoel.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

Kinderen nemen zelf hun lunch mee. Wat zit er in de lunchtrommel?
Boterham(men). Het liefst met gezond beleg.
Drinken.
Dit mag geen cola of andere koolzuurhoudende frisdrank zijn. Onze voorkeur gaat
uit naar een melk- of yoghurtdrankje (liefst in een beker vanwege het zwerfvuil).
Eventueel een gezonde knabbel (groente of fruit)!
Op school proberen wij het snoepen zoveel mogelijk te beperken, daarom mag er
geen snoep of koek worden meegeven voor de lunch en wordt er tussen de middag
niet gesnoept.
Kinderen zullen altijd eerst hun boterhammen moeten opeten. Dus geef de hoeveelheid
boterhammen mee die uw kind op kan.
Praten mag / schreeuwen niet.
Het afval wordt pas weggegooid bij het naar buiten gaan.
Er mag tijdens het overblijven géén gebruik gemaakt worden van eigen speelgoed.
Waardevolle spullen, zoals bijv. een mobieltje of smartwatch mogen niet tijdens het
overblijven gebruikt worden, de school is niet verantwoordelijk als er iets wordt vermist of kapot gaat. Wordt er niet geluisterd naar de overblijfkracht, dan mag deze het
mobieltje of dergelijk innemen. Het ingenomene wordt aan de leerkracht gegeven en
het kind kan het na schooltijd ophalen. Bij herhaling wordt er in overleg met de directeur een andere regeling getroffen.
Na de lunch wordt er buiten gespeeld, dit gebeurt uitsluitend op de schoolpleinen. Er is
speciaal speelgoed aanwezig voor het overblijven.
Wanneer men advies, instructies of mededelingen aan de overblijfkracht wil doorgeven dan kan dit schriftelijk via een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje.
Kinderen die normaal structureel overblijven, maar bij een vriendje / vriendinnetje willen
lunchen, melden dit aan de overblijfkracht middels een briefje, ondertekend door de ouder/verzorger.

6 Kosten
Deze worden per schooljaar vastgesteld en worden d.m.v. een éénmalig incasso geïncasseerd.

7 Wijze van overblijven
U kunt kiezen uit de volgende overblijf mogelijkheden:
Met een abonnement
Wanneer uw kind meerdere dagen per week overblijft kunt een abonnement afsluiten. Dit
abonnement geldt voor één schooljaar. De kosten hiervan zijn € 90,00 per jaar/per kind. De
kosten hiervan kunnen eventueel in twee termijnen betaald worden.
Met een strippenkaart
Indien uw kind niet dagelijks overblijft kunt u een strippenkaart van 20 of 45 keer kopen. De
strippenkaart van 20 keer kost € 25,00 en voor een strippenkaart van 45 keer betaalt u €
50,00.
Deze strippenkaart blijft op school in de overblijfmap en is de gehele schoolperiode (van
groep 1 t/m groep 8) geldig. Indien uw kind de school verlaat en er zijn nog ongebruikte
strippen, dan worden deze terugbetaald.
Zodra de strippenkaart (bijna) vol is krijgt u bericht.
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Eenmalig
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om in incidenteel over te blijven. De kosten hiervan zijn €
2,00. Uw kind betaald deze contant aan de overblijfmoeder.
8

Ongewenst gedrag

Van kinderen die gebruik maken van de overblijf verwachten wij dat zij zich naar behoren
gedragen, dat betekent dat zij:
•
niet pesten;
•
niet vechten of ruzie maken;
•
niet brutaal zijn t.o.v. overblijfmedewerkers;
•
de aanwijzingen van de overblijfmedewerkers netjes opvolgen;
•
geen vernielingen of beschadigingen aanrichten aan het schoolgebouw en/of de speelmaterialen.
Bij conflicten met kinderen wordt als volgt gehandeld:
•

•
•

Als een kind zich herhaaldelijk misdraagt en/of niet luistert naar de overblijfouder moet
het kind zich melden bij directeur. Dit voorval wordt genoteerd achter in de overblijfmap
en wordt ook doorgegeven worden aan de coördinator die dan contact zal opnemen met
de ouders/verzorgers.
Bij een tweede keer dat dit kind eruit gestuurd wordt, mag hij/zij een week niet overblijven.
Gebeurt het een derde keer dan zal hij/zij permanent niet meer toegelaten worden tot
het overblijven.

Ongewenst gedrag t.o.v. andere kinderen en/of leden van ons overblijfteam kunnen en zullen
wij niet tolereren.
9

Tot slot

Door middel van deze overblijfregeling willen wij u informeren over de gang van zaken bij het
overblijven. Tussentijdse mededelingen doen wij zo nodig via de nieuwsbrief. Verder kunt u
met uw vragen terecht bij de overblijfcoördinator.
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Huisregels bij het overblijven
1

Overblijftijden

De overblijftijd is van 11:45 tot 12:45 uur voor de bovenbouw en tot 13:00 uur voor de onderbouw. Om 12:45 uur neemt een leerkracht de verantwoording over.
2

Huisregels tijdens het eten
• De kinderen gaan niet eerder van tafel dan dat daar door de overblijfkracht toestemming voor wordt gegeven.
• Als de kinderen klaar zijn met eten, ruimen ze op.
• De normale regels van thuis, aangaande het netjes eten e.d., gelden ook op school.
• Etenswaren worden alleen aan tafel gegeten.
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Huisregels na het eten
• Bij goed weer gaan de kinderen buiten spelen. Zij zitten immers al de gehele dag
binnen.
• Bij slecht of heel koud weer kunnen de kinderen binnen een spelletje doen.
• Bij het binnen spelen gelden de schoolregels:
- Er wordt gebruik gemaakt van speciale overblijfspelletjes.
- Andere spullen dan van de overblijfgroep worden niet gebruikt.
- Rennen en schreeuwen wordt niet toegestaan.
- Er wordt alleen gebruik gemaakt van de normale tafels en stoelen; elk kind zit aan
een tafel.
• Speciaal t.a.v. groepen 1-3 geldt:
Bij slecht weer kan er onder toezicht gebruik gemaakt worden van de speelzaal. Hier
gelden ook de schoolregels t.a.v. het gebruik van schoenen. (schoenen uit e.d.).
• Bij het buiten spelen gelden de schoolregels.
• De kinderen maken gebruik van het speciale buitenspelmateriaal van de overblijf. De
kinderen spelen op het schoolplein.
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Toezicht
• Bij iedere overblijfgroep is één overblijfkracht aanwezig.
• Als er kinderen buiten spelen, is hierbij in ieder geval een overblijfouder aanwezig.
• Als er kinderen binnen aanwezig zijn, is hierbij in ieder geval een overblijfouder aanwezig.
• De overblijfkrachten dragen zorg voor het netjes achterlaten van het lokaal.
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Opmerkingen
•
•
•

Verlies, beschadiging of vermissing van door een kind meegebracht speelgoed,
mobieltje o.i.d. is voor eigen risico. Het meebrengen hiervan wordt afgeraden.
De ‘Overblijfregeling’ en de ‘Huisregels voor overblijven’ zijn via de website van de
school na te lezen.
Wijzigingen die gedurende het schooljaar worden aangebracht aan de ‘Huisregels
bij overblijven’ worden medegedeeld via de nieuwsbrief.
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Verzoek aan de ouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Brood meegeven in een broodtrommel; i.v.m. het milieu het liefst het drinken in bekers meegeven. Ook geschilde appels e.d. graag in een trommeltje i.p.v. een plastic
zakje.
(Brood)trommels, bakjes, bekers en tas voorzien van naam.
Geen koolzuurhoudende frisdranken, maar bij voorkeur een melk- of yoghurtdrankje
meegeven. Op school is een koelkast aanwezig.
Geen koek en/of snoep meegeven, maar een gezonde knabbel (groente of fruit).
De overblijf heeft voldoende speelgoed. Eigen speelgoed meegeven is niet nodig.
Er is na het eten de gelegenheid om de tanden te poetsen.
Wilt u de aanwijzingen voor de kinderen even met ze doornemen?
Bij ziekte van een vaste overblijfouder is het altijd gemakkelijk om een grote reservegroep te hebben. Mocht u incidenteel beschikbaar zijn dan kunt u zich opgeven bij
overblijfcoördinator of de directie.
Ideeën zijn altijd welkom.
Bij problemen kunt u altijd contact opnemen met de overblijfcoördinator of de
directeur.

Aanwijzingen voor de kinderen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De op school afgesproken gedragsregels gelden ook voor het overblijven.
Je tas met lunch meenemen naar de overblijfruimte.
Allemaal netjes aan tafel eten.
Eerst al je brood en eventueel fruit opeten en daarna pas je drinken.
Na het eten niet door de gangen rennen of in de lokalen spelen.
Na het eten wachten tot de overblijfkracht het sein geeft om je tas bij je eigen lokaal
op te hangen.
Buitenspelen doen wij op het schoolplein. Je mag niet van het schoolplein af.
Bij het buitenspelen gebruiken wij alleen het speelgoed van de overblijf, tenzij de
overblijfmoeders anders aangeven.
Goed luisteren naar de aanwijzingen of opmerkingen van de overblijfkrachten.
Na het gebruik het speelgoed weer opruimen.
Doe je best om een gezellige overblijver te zijn.

Juni 2018
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