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Overblijven hoe werkt dat? 
Er zijn altijd kinderen die tussen de middag op school blijven om hun boterham op te eten. Voor deze 

kinderen wordt het overblijven, op 4 dagen per week, geregeld door de Stichting Overblijven 

Basisschool de Troubadour. 

Tussen de middag zijn er in iedere groep overblijfkrachten om uw kind op een gezellige en 

verantwoorde manier te begeleiden. 

In deze folder leest u hoe wij één en ander hebben georganiseerd.  

In de loop van het schooljaar wordt u een aantal keer door ons geïnformeerd middels  

“De Broodtrommel”. 

 

Hoe verloopt het overblijven van mijn kind? 
De middagpauze op school is van 12.00 uur tot 13.00 uur.  

De kinderen eten in hun eigen groep onder begeleiding van 1 of 2 overblijfkrachten. Dit is afhankelijk 

van de grootte van de groep. 

De kleuters krijgen een half uur de tijd om hun lunchpakket op te eten. Daarna gaan zij gezamenlijk 

buiten spelen. Voor hen hebben wij fietsjes en ander speelgoed beschikbaar. 

De groepen 3 t/m 8 hebben een kwartier de tijd om te eten. Voor deze groepen proberen wij zoveel 

mogelijk spel aan te bieden. De kinderen kunnen voetballen, er is een ballenpaal en daarnaast 

hebben wij allerlei ander speelgoed zoals stelten, springtouwen etc. 

De hoogste groepen mogen, wanneer het weer het toelaat, onder begeleiding van de 

overblijfkrachten voetballen of basketballen in het aangrenzende park. 

Alleen bij slecht weer blijven de kinderen onder begeleiding in het klaslokaal. Ook voor deze dagen 

hebben wij kratten met leuke spelletjes klaar staan. 

Tijdens het overblijven is iedere dag een coördinator aanwezig om alles goed te laten verlopen. 
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Wat eet en drinkt mijn kind? 
Eten en drinken geeft u aan uw kind mee, bij voorkeur in een broodtrommel en beker. 

Lege pakjes met drinken en ander afval zoals schillen van fruit worden weer mee naar huis gegeven 

om de hoeveelheid afval op school te beperken. Geen snoep meegeven. 

 

Enkele tips: 

• Zet de naam van uw kind op de rugzak of tas, de broodtrommel en indien van toepassing  

op de beker.  

• Stem de hoeveelheid eten en drinken af op de behoefte van uw kind. 

 

Wat zijn de regels? 
Wij vragen van uw kind: 

• Beleefd te zijn tegen de overblijfkrachten en vriendelijk tegen elkaar. 

• Minstens een kwartier aan tafel te zitten om rustig samen te eten. 

• Na het eten de broodtrommel met het afval en de beker weer in de tas of rugzak te stoppen. 

• Tijdens het overblijven het schoolplein niet te verlaten (de hoogste groepen mogen uitsluitend 

onder begeleiding van de overblijfkrachten naar het aangrenzende park toe). 

 

Wat als er problemen zijn met het gedrag van mijn kind tijdens het 
overblijven? 
Gelukkig komt dit bijna nooit voor, maar mochten er problemen zijn met het gedrag van uw kind 

tijdens het overblijven dan wordt uw kind eerst gewaarschuwd door de coördinator. We hanteren 

hiervoor een waarschuwingslijst. Na twee voorvallen worden de ouders ingelicht. 

 Na een derde waarschuwing volgt er een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek met coördinator 

en de leerkracht. 

Treedt er na dit gesprek geen verbetering op dan volgt een sanctie per brief. 

 

 

 

 

Wat kost het overblijven? 
Er zijn twee mogelijkheden: 

 

• 30 strippenkaart voor € 30,00 (€ 1,00 per keer) 

• Jaarbetaling € 100,00 per jaar (€ 0,62 per keer) 

 

Het bedrag voor de jaarbetaling kan in 1 of in 2 termijnen worden betaald via de bank. 

Strippenkaarten worden ook via de bank  betaald . 

Bij 1 tot  2x overblijven is een strippenkaart voordeliger, bij  3 en 4x overblijven is een half/ 

jaarbetaling gunstiger. 

We proberen het  bedrag voor het overblijven zo laag mogelijk te houden. De inkomsten besteden we 

aan de vergoeding voor de overblijfkrachten en o.a. de aanschaf van spelmateriaal. 
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Hoe kan ik betalen? 
De strippenkaarten blijven op school en worden per keer door de overblijfkracht afgetekend.  

Wanneer een strippenkaart bijna vol is krijgt uw kind een briefje mee naar huis dat de kaart bijna op is 

en wordt u verzocht  een nieuwe kaart te kopen.  

 

De jaarbetaling (desgewenst in 2 termijnen te betalen: 50 euro voor 1 september 2019 en 50 euro 

voor 1 januari 2020) kunt u via een overschrijving storten op de girorekening van de Stichting 

Overblijven. U dient dit bedrag zelf over te maken, u ontvangt hier géén acceptgiro voor. 

 

Rekeningnummer: NL66 INGB000 8971041 

Ten name van: Stichting Overblijven Basisschool de Troubadour. 

Onder vermelding van naam van uw kind(eren) en groep(en) 

 

NIEUW: indien u een betaalverzoek wil ontvangen per app verzoeken wij u een bericht te 

sturen naar nummer 06-28785084 met hierin vermeld: Betaalverzoek AAN + de na(a)m(en) en 

groep(en) van de kinderen 

 

Voor vragen over betalingen kunt u terecht bij Miriam van der Linden  

Email: penningmeester-overblijven@hotmail.com Tel.nr. 0628785084 

 

Hoe kan ik mijn kind opgeven voor het overblijven? 
U kunt uw kind voor het overblijven opgeven via een aanmeldformulier, te verkrijgen via de leerkracht 

of aan te vragen bij de coördinator onderbouw. Op dit formulier geeft u aan of uw kind op vaste dagen 

of incidenteel zal overblijven. Voor ieder kind moet een apart formulier ingevuld worden. Dit kunt u 

inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

Zit uw kind al op de Troubadour dan verzoeken wij u het aanmeldformulier uiterlijk 4 weken voor 

aanvang van de zomervakantie in te leveren. Wij kunnen deze gegevens dan op tijd verwerken. 

 

Mochten er wijzigingen zijn (dagen waarop uw kind overblijft, gegevens m.b.t. de bereikbaarheid, etc.) 

dan verzoeken wij u een sms naar de overblijftelefoon te sturen. 

 

Wat doe ik als ik mijn kind wil afmelden of een keer extra wil laten 
overblijven?  
• U belt / appt/  sms’t het overblijftelefoonnummer: 06-47 37 44 58.  

• Uiterlijk tot 8.30 uur op de dag zelf. 

• Spreek op het antwoordapparaat / noteer in de sms/app duidelijk de naam van uw kind in, de 

datum en de groep waarin uw kind zit. 

• Een ziek- en betermelding van uw kind spreekt u eveneens in op het antwoordapparaat van 

bovengenoemd overblijftelefoonnummer. Of u stuurt een sms/app. 

 

Wanneer dit niet is gebeurd brengen wij de kosten voor het overblijven bij u in rekening.  

Het is namelijk voor de veiligheid van uw kind van belang dat wij weten welke kinderen per dag 

overblijven. 
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Hoe kan ik overblijfkracht worden? 
De mensen die tussen de middag bij uw kind in de groep overblijven zijn vaak ouders van kinderen op 

school. Deze overblijfkrachten ontvangen daarvoor een vergoeding van € 7,50 per keer.  

Daarnaast blijven hun eigen kinderen op deze dag kosteloos over. 

Het is niet eenvoudig om elk jaar weer aan voldoende overblijfkrachten te komen. Wij willen u dus 

vragen om eens serieus na te denken om overblijfkracht te worden.  

Een bijdrage leveren aan het overblijven is een leuke mogelijkheid om de groep waarin uw kind zit 

wat beter te leren kennen. 

Mocht u interesse hebben of wat meer willen weten over het reilen en zeilen bij het overblijven, kunt u 

contact opnemen met Khadija Boubri 040-8795894. Zij staat u graag te woord. 

 

 

Waar kan ik met mijn vragen terecht? 
Wij hopen dat in deze folder uw belangrijkste vragen zijn beantwoord.  

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met één van de leden van het bestuur van de 

Stichting Overblijven: 

Voorzitter  Michiel Manders tel: 040-251 12 57 

Penningmeester  Miriam van der Linden tel: 06-287 85 084 

Algemeen coördinator  Gerrie van Gerwen tel: 040-251 97 02 

Coördinator onderbouw  Khadija Boubri tel: 040-879 58 94 

Secretaris  

Lid 

Susanne van Doesburg 

Anke Goossens 

tel: 06-341 30 396 

tel: 06-224 14 923 

Lid Liselotte Bongers tel: 06-222 98 582 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste gegevens op een rij 
• Telefoonnummer overblijven (aan- afmeldingen en ziek- 

betermeldingen): 06-47 37 44 58 (of stuur een app / sms ) 

• Rekeningnummer Stichting Overblijven Basisschool de Troubadour NL66 INGB000 8971041. 

 

 


