Regels en afspraken bij het overblijven
In welk lokaal eten de kinderen:
 Groep 1 en 2 blijven in het lokaal en de groepswerkruimte van groep 1 en 2
 Groep 3 en 4 blijven in het lokaal van groep 3 en 4
 Groep 5 en 6 blijven in het lokaal van groep 5 en 6
 Groep 7 en 8 blijven in het lokaal van groep 7 en 8
Tijdens het overblijven gelden alle regels en afspraken die normaal ook op school gelden en o.a. in
de schoolgids staan vermeld.
Afspraken voor de kinderen
 Je loopt rustig naar het lokaal waar je overblijft.
 Geen kauwgom en gsm tijdens het overblijven.
 Je eet en drinkt rustig en netjes op je eigen plaats of op de plaats die je wordt toegewezen.
 Tijdens het eten worden geen spelletjes gedaan
 Brood dat niet opgegeten wordt, neem je mee naar huis en wegwerpverpakkingen ook
 De overblijfouder geeft aan wanneer de kinderen naar buiten mogen, op zijn vroegst om 12.15
uur en op zijn laatst om 12.30 uur. Dit geldt voor zowel de boven- als onderbouw.
 Je brengt je tas pas om 12.15 uur, bij het naar buiten lopen, naar de gang. Kinderen van
overblijfouders hangen ook de tas op de gang en gaan niet hun vader/moeder opzoeken.
 De kinderen van groep 5 t/m 8 maken zelf hun tafel schoon
 Wanneer je buiten speelt mag je alleen met toestemming van de overblijfouder naar binnen.
 Je gaat alleen het klaslokaal in, wanneer je hiervoor toestemming hebt van de overblijfouder.
Heb je bijvoorbeeld een spreekbeurt, dan vraag je eerst toestemming aan de overblijfouder en
leerkracht om in de klas al enkele voorbereidingen te treffen.
 Een overblijfouder houdt toezicht i.p.v. de juf of meester. Luister naar hen en volg hun
aanwijzingen op.
Afspraken op het schoolplein
 De poort gaat om 12.45 uur open voor de kinderen die niet overblijven. Vanaf dat tijdstip is er
toezicht door de leerkracht. Kinderen die eerder komen, wachten buiten de poort.
 Op het kleine pleintje mag gespeeld worden door de kleinste kinderen, maar zonder fietsjes.
 Alleen de kinderen van groep 1 en 2 mogen ook gebruik maken van de fietsjes van
peuterspeelzaal Pinokkio.
 Alleen op de rode tegels mag je voetballen.
 Gebruik bij het voetballen altijd de zachte bal. Denk aan de andere kinderen die ook op het plein
spelen.
 De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 mogen onder toezicht van een overblijfouder van 12.15 uur
tot 12.45 uur voetballen op het voetbalveldje. Dit kan alleen wanneer ze toestemming van hun
ouders hebben. Het ondertekende toestemmingsbriefje is op school in de administratie van de
overblijfouders aanwezig. Gaat een kind mee naar het veldje, dan mag het alleen terugkomen
na overleg met de overblijfouder op het veldje.
 Groep 5 en 6 gaat op maandag en donderdag naar het veldje en groep 7 en 8 gaat op dinsdag en
vrijdag naar het veldje. Kinderen die niet meegaan met hun groep naar het veldje, voetballen
ook niet met de kinderen op het schoolplein. Zo heeft iedereen voldoende plek om te
voetballen.
 De overblijfouders beslissen of er wel of niet gevoetbald kan worden.
 Kinderen die niet overblijven en tussen de middag naar het voetbalveldje gaan, vallen niet onder
de verantwoordelijkheid van de school of overblijfouder.
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De fietsenstalling is alleen om je fiets te parkeren. Kinderen blijven aan de voorkant van de
school en komen niet bij de fietsenstalling, achter het schuurtje of in de tuin. Kinderen mogen
wel links naast het schuurtje met planken bouwen.
Alleen personeel of overblijfouders halen speelgoed of fietsen uit het huisje.
Wanneer een spel gebruikt wordt, breng je dit ook terug naar de afgesproken plek.
Ballen worden uitgeleend, opgehaald en opgeborgen door de overblijfouders (archiefruimte,
hier mogen geen kinderen komen).
Als een kind naar het toilet wil, meldt het dit eerst bij een overblijfouder.
Om 12 45 uur worden de ballen en al het andere speelmateriaal opgeruimd.
Driewielers zijn voor kinderen van groep 1 t/m 4.
De zandbak kan open wanneer het zand droog is (overblijfouders overleggen dit samen).

Bij slecht weer
 Bij regen blijven we binnen. Dit kan in overleg ook bij extreem koud of warm weer.
 Groep 1 en 2 blijven in de kleine aula met 2 overblijfouders.
 Groep 3 en 4 blijven in het eigen lokaal met 1 overblijfouder.
 Groep 5 en 6 blijven in het eigen lokaal met 1 overblijfouder.
 Groep 7 en 8 blijven in het eigen lokaal met 1 overblijfouder.
 In de aula bovenbouw blijft 1 overblijfouder (groep 3/4) toezicht houden op de kinderen die
spellen willen spelen.
 De kinderen mogen in overleg met de leerkrachten op de computer werken.
 In het schoolgebouw wordt alleen gelopen.
 De spellen zijn in de overblijfkast.
 Via het digi-bord kan een film of iets anders gekeken worden. Ook dit in overleg met de
leerkrachten.
 Ook kan de overblijfouder voorlezen.
Gedrag
We gaan ervan uit dat kinderen zich zodanig gedragen, zoals ze dat thuis en op school normaal ook
doen. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt het kind een waarschuwing, gerelateerd aan het
gedrag en de ernst ervan.
Bij een tweede waarschuwing volgt ook contact met de ouder(s). In een gesprek wordt door de
school de voortgang bepaald. Mocht ook dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de
directeur, na ruggespraak met de ouders, besluiten tot uitsluiting van het overblijven. Dit gebeurt
schriftelijk.
Kosten
De kosten voor het overblijven worden berekend over de daadwerkelijke momenten dat een kind
overblijft. Die kosten bedragen per kind € 1,35 per keer. Ouders ontvangen vier keer per schooljaar
(herfstvakantie, kerstvakantie, meivakantie en zomervakantie) een rekening en maken het bedrag
over naar de bankrekening van de school. Zouden de kosten hoger uitkomen dan de inkomsten, zal
de overblijfvergoeding per kind evenredig worden verhoogd per het nieuwe schooljaar.
De halfjaar- en jaarkaarten blijven wel bestaan.
Een halfjaarkaart kost
voor de groepen 1 t/m 4 € 65,=
voor de groepen 5 t/m 8 € 75,=
Een jaarkaart kost
voor de groepen 1 t/m 4 € 120,=
voor de groepen 5 t/m 8 € 140,=
De halfjaar- en jaarkaarten zijn uitsluitend per bank te betalen op rekeningnummer: Rabo.nr:
NL41RABO0116597585 t.n.v. Innovo, inzake bs. Ondersteboven, o.v.v. naam en groep van uw
kind(eren).
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Voor overblijfkrachten
 Aan overblijfkrachten worden een aantal eisen gesteld op het gebied van de begeleiding van
kinderen. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk overblijfkrachten daartoe adequate
scholing hebben gevolgd.
 Overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding die past binnen de fiscale
vrijstellingsregeling. Per persoon mogen ze niet meer dan € 150 per maand en niet meer dan €
1500 per jaar ontvangen. Voor overblijfkrachten die bijstand genieten zijn de
maximumbedragen € 95 per maand en € 764 per jaar. Overblijfkrachten dienen voor aanvang
van het aangaan van een overeenkomst wel een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te kunnen
overleggen.
 Vrije dagen, excursies e.d. worden tijdig (stelregel twee weken voorafgaand aan de activiteit)
gecommuniceerd via de mail.
 Het registreren gebeurt alleen op de dag dat een overblijfkracht aanwezig is. Dus niet vooruit
registreren. Hierdoor kan verwarring ontstaan bij afwezigheid of wanneer er geruild wordt.
 Medicatie wordt door de leerkrachten gegeven.
 Gebruik verantwoord taalgebruik t.o.v. de kinderen
 Bij ontruimingsalarm kinderen laten opstaan en in de rij bij de deur van het lokaal opstellen. De
leerkracht neemt het dan verder over, blijf wel bij jouw groep. Tassen en jassen worden niet
meegenomen.
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