Overblijven (TSO)
Algemene regels
Overblijven is alleen mogelijk
wanneer kinderen om
dringende redenen niet thuis
opgevangen kunnen worden
en wanneer zij ook 's
middags les hebben.
Vaste overblijfkinderen
moeten door hun ouders voor
het begin van het schooljaar
bij de overblijfcoördinator
worden aangemeld.
Hiervoor gebruikt u de
overeenkomst die op de
website is te vinden onder
"Formulieren". Het afzeggen dient voor 08.30 uur via de link op de homepage van de
website te gebeuren. Dit adres is overigens niet bedoeld voor het melden van verzuim
wegens ziekte of verzuim om een andere reden.
Incidentele o
 verblijf kinderen worden ook via de link op de homepage aangemeld.
Hierbij is het van belang dat naam, groep en datum worden vermeld.
Alle gegevens worden verwerkt in een computerprogramma en er wordt voor vaste en
incidentele overblijvers een overzicht bijgehouden waaruit blijkt wanneer en hoeveel keer
ze zijn overgebleven.
Aan het eind van het schooljaar wordt het eventueel overgebleven saldo doorgeschoven
naar het nieuwe schooljaar. Op verzoek kunt u het eventuele positieve saldo ook retour
ontvangen.
Kosten
De betaling van het overblijven vindt vooraf plaats.
We maken hierbij onderscheid tussen vaste en incidentele overblijvers.
Vast
Vaste overblijvers betalen €1,50 per keer.
De jaarkaarten voor de vaste overblijvers dienen voor het begin van het nieuwe
schooljaar, dus aan het eind van het huidige schooljaar, aangeschaft te worden.
U ontvangt hiervoor een factuur die u binnen 30 dagen voldaan dient te hebben.
Incidenteel
Per incidentele keer overblijven moet er € 2,00 betaald worden.
De kinderen kunnen echter niet met contant naar school worden gestuurd.
U betaalt nl. een aantal incidentele overblijf momenten vooruit. Dit kan per 5 of 10
overblijf momenten of een veelvoud daarvan. U ontvangt hiervoor een kwitantie en deze
kunt u bij Rick Mast verkrijgen.
Aanmelden
Vast
●
●

U meldt uw kind als vaste overblijver aan d.m.v. de TSO-overeenkomst die onder
"Formulieren" is te vinden op de website.
Deze aanmelding geldt voor (een) vaste dag(en) in de week.
Alle kaarten voor deze vaste overblijvers worden zorgvuldig bewaard en bijgehouden

door de overblijfadministratie.
Incidenteel
●
●
●
●

U meldt uw kind aan via de link op onze homepage voor 08.30 uur.
U vermeldt daarbij naam, groep en datum.
U heeft daartoe vooraf een aantal incidentele overblijf momenten gekocht. U geeft uw
kind geen contant geld mee.
Het tegoed wordt zorgvuldig bewaard en bijgehouden door de overblijfadministratie.
U dient het zelf echter ook bij te houden.

Kinderen van overblijfouders

Deze kinderen zijn tijdens de surveillance van hun ouder(s) vrijgesteld van een bijdrage
De overblijfouders ontvangen een financiële vergoeding voor hun dienstverlening.
Dagelijkse gang van zaken
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Er is 1 overblijfouder of 1 leerkracht op de 20 kinderen
Dit betekent dat er bij 21 kinderen al 2 overblijfouders aanwezig moeten zijn.
Vaste overblijvers moeten opgegeven zijn voor de zomervakantie in verband met
coördinatie/benadering overblijfouders voor het nieuwe schooljaar.
Indien er niet genoeg overblijfkrachten aangemeld worden, zullen ouders opgeroepen
worden om één of meerdere dagen te assisteren bij het overblijven. Indien dit niet
lukt zullen de leerkrachten moeten inspringen, maar dit willen we zoveel mogelijk
voorkomen.
BHV reglementen zijn ook van toepassing tijdens het overblijven.
Een deel van de (vaste) overblijfouders moet een EHBO/BHV cursus gaan volgen.
Brandoefeningen zullen in het nieuwe schooljaar ook tijdens het overblijven gepland
worden.
In verband met de veiligheid van de kinderen worden de regels met betrekking tot
het buitenspelen tijdens het overblijven aangescherpt.
Kleuters blijven over in het kleutergedeelte en spelen op het kleuterplein.
Alle leerlingen blijven in gemengde groepen over in een van de lokalen en deze
lokalen rouleren per schooljaar. Daarna wordt er gespeeld op het plein waar de
leerlingen in de overige pauzes ook spelen met hun leeftijdsgenoten.
Ook bij het buitenspelen geldt de regel: 1 overblijfkracht op 20 kinderen.

Ouders
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Ouders zijn van 11.30 uur tot 13.30 uur op school.
De vergoeding voor de ouders is conform de wetgeving bij de belastingdienst:
6,50 per uur
170,- per maand
1 700,- per jaar
De overblijfcoördinator van de ouders meldt de andere overblijfouders wie in welke
groep werkt.
De brand controlelijst wordt als eerst ingevuld als de ouder in de desbetreffende
groep komt.
Toiletbezoek mag pas na de controle van de lijst. Kinderen gaan nooit tegelijk naar
het toilet. Het wordt altijd even aan een overblijfouder gevraagd. Tijdens het eten
blijven de kinderen op hun plaats en gaan dus niet naar de toilet.
Er wordt tijdens het overblijven op respectvolle wijze met elkaar en met de
overblijfouders omgegaan. Kinderen zijn beleefd en schreeuwen niet.
De kinderen laten de klas weer netjes achter.
Stoelen worden aangeschoven en krukken weer teruggezet waar ze vandaan komen.
Papiertjes en dergelijke worden van de grond geraapt en in de vuilnisbak gedaan.
Laatjes van de tafels in de groepen 3 t/m 8 blijven dicht.
De groepen mogen, onder begeleiding van een ouder, om kwart over twaalf naar

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

buiten. Kinderen mogen niet zomaar en niet zonder toestemming weer naar binnen.
Alle kinderen moeten om half één buiten zijn. Zodra een groep buiten is, gaat het hek
dicht.
Tafeltjes worden snel afgenomen door een overblijfouder. Er hoeft niet uitgebreid
gepoetst te worden maar ze moeten wel schoon zijn. Met een stofzuiger wordt de
vloer schoongemaakt.
Bij ongelukken ernstiger dan een pleister plakken wordt er altijd een BHV-er
bijgehaald uit het team.
De BHV-ers zijn: Linda van Hunen, Anneke Hagmolen of ten Have en Marcel van der
Last.
Als er problemen met een kind zijn, haalt de overblijfouder de verantwoordelijke
groepsleerkracht van het desbetreffende kind erbij. Kinderen worden onder geen
enkele conditie door overblijfouders gestraft. Dat is, indien van toepassing, de
verantwoordelijkheid van het team.
De groepsleerkracht is de aangewezen persoon om, indien nodig, de
ouders/verzorgers van overblijvende kinderen aan te spreken.
Als het te hard regent om naar buiten te gaan, wordt er overlegd met Annemarie
Wolbers (coördinator in het team).
Als de kinderen niet naar buiten kunnen of naar binnen moeten vanwege het weer,
gaan ze terug naar de groep waar ze gegeten hebben.
Onder toezicht van overblijfouders kunnen spelletjes gepakt worden die aangeschaft
zijn voor het overblijven.
Er mogen geen spelletjes of boeken uit de groepen gebruikt worden zonder
toestemming van de groepsverantwoordelijke leerkracht van die groep.
Kinderen mogen niet door de school lopen, tenzij er een overblijfouder bij is. De
computers mogen tijdens het overblijven niet gebruikt worden.
Een video/DVD mag eventueel voor de kleuters afgespeeld worden.
Kinderen mogen de klassen waar geen overblijven is dat moment niet in tijdens de
lunchpauze.
Tassen worden aan de kapstok gehangen; bakjes en bekers worden in de daarvoor
bestemde overblijf bakken gezet.
Géén uitzonderingen, ook niet als het lokaal leeg is!
Alle schoolregels die tijdens schooluren gelden, gelden ook tijdens het overblijven.
Kinderen mogen nooit rennen in de school dus ook niet tijdens het overblijven.
Om 5 minuten voor één worden alle overblijf spellen, ballen etc. opgeruimd.
Om één uur wordt er gebeld.
De leerkrachten die pleinwacht hebben komen dan naar buiten. Als er, om wat voor
reden geen leerkracht komt nadat er gebeld is, geeft een overblijfouder het team een
seintje. Een kleuterleerkracht komt als de bel om één uur gaat naar de
kleutergroepen waar zij/hij tot kwart over één toezicht zal houdt.
De kleuters die overblijven worden door een overblijfouder naar de kleuterbouw
gebracht wanneer de bel gaat om één uur.
De kleuters mogen onder geen beding alleen naar binnen.
Kinderen die niet overblijven blijven tot er een leerkracht op het plein komt buiten het
hek. De leerkrachten die pleinwacht hebben openen het hek.
Tijdens het overblijven gelden ook de regels wat betreft mobiele telefoons en
MP3-spelers. Het mag niet zichtbaar zijn en mag zeker niet aanstaan.
We moedigen ouders en kinderen zeer aan deze zaken thuis te laten.

Kinderen
● Als je gaat overblijven, wacht je voor het lokaal tot alle kinderen uit dat lokaal naar
buiten zijn of je een seintje van de juf of meester krijgt.
● Als je naar toilet moet, mag dat voor of na het eten dus niet tijdens het eten. Je moet
altijd even vragen of je naar het toilet mag, ook als je buiten bent.
● De overblijfouder kijkt altijd op de lijst welke kinderen er wel of niet zijn.
Je helpt zo goed mogelijk mee om dit zo snel mogelijk af te handelen.
● Tegen de overblijfouder ben je net zo vriendelijk en beleefd als tegen de leerkrachten
en andere kinderen. Jij vindt het niet leuk om een grote mond te krijgen.

●
●

De overblijfouders vinden dat ook niet prettig. Je luistert naar de aanwijzingen van de
overblijfouder.
We houden ons aan de schoolafspraken.
Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn/haar eten komt.
Met andermans eten haal je dus geen geintjes uit.
Je eet wat je ouders je meegegeven hebben.
Een snoepje na het eten mag best maar als je teveel zoetigheid meeneemt, dan krijg
je het weer mee naar huis.

