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Inleiding 

 
Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de tussentijdse 
opvang (TSO), als ouders hierom vragen. Op onze school worden vrijwilligers 
hiervoor ingeschakeld. Dat kunnen ouders zijn.  
 
 
 
 

     

Overblijfraad 

 
Voor de tussentijdse opvang is een overblijfraad ingesteld. Zij vormt het 
dagelijks bestuur. De overblijfraad bestaat uit drie personen: de coördinator 
van het overblijven, de penningmeester en de locatiedirecteur. Zij komen 
minimaal drie keer per jaar bij elkaar. Tussentijds is er veelvuldig overleg om 
het overblijven in goede banen te leiden. 
 
De overblijfraad is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken met 
betrekking tot de volgende zaken: 
                                                                          
 Bijhouden van de administratie  

 Beheren van materialen en ruimten 

 Zorgdragen voor de personele bezetting  
(roostering) van overblijfkrachten 

 Beheren van de financiën van het overblijven 

 Toezien op taken en bevoegdheden van overblijfkrachten 

 Werven, begeleiden en scholing van overblijfkrachten 

 Aanspreekpunt zijn voor ouders en leerkrachten. 
 
De overblijfraad is verantwoording verschuldigd aan de 
medezeggenschapsraad, maar heeft wel een mandaat om beslissingen te 
nemen ten aanzien van bovenstaande punten. 
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Overblijfkrachten 

 
De begeleiding van het overblijven is in handen van een groep van ongeveer 
twintig vaste enthousiaste overblijfkrachten, die elk hun vaste overblijfdag 
hebben. Het aantal kinderen per overblijfkracht is maximaal vijftien. 
Meestal staan er twee overblijfkrachten bij een groep. 
 
Van alle overblijfkrachten hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG). Minimaal twee keer per jaar hebben de overblijfkrachten een 
bijeenkomst met de overblijfraad, met als doel de begeleiding en aanpak op 
elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk is, het overblijven te 
verbeteren. In het eerste overleg worden onder andere de gedragsregels 
besproken, zoals die beschreven staan in de schoolgids.  
Om de kwaliteit van het overblijven te vergroten, nemen de 
overblijfkrachten geregeld deel aan een cursus. Zo heeft een aantal 
overblijfkrachten de cursus “Verantwoord Overblijven”, en “effectief 
communiceren” volgens de Gordonmethode gevolgd. 
Over de “kanjeraanpak”, de aanpak op het gebied van sociaal-emotionele 
ontwikkeling waar we als team ook in geschoold zijn en die we als team 
hanteren, hebben zij ook een bijeenkomst gehad. 
Dit schooljaar wordt er weer een gezamenlijk scholing georganiseerd. In de 
Info houden wij u hiervan op de hoogte. 
 
 
 
 
 

Overblijven 

 
In de middagpauze wordt in zes leeftijdsgroepen, in de klas of in een aula, 
zelf meegebracht eten en drinken genuttigd. Voor thee, water (voor de 
meegebrachte soep) en een snoepje wordt gezorgd. Het is  niet de 
bedoeling om uw kind snoep mee te geven.  
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De eerste tien minuten tijdens de maaltijd is er rust om de kinderen een 
“momentje voor zichzelf” te geven, waarbij ze kunnen genieten van hun 
lunch. Hierna mogen ze zachtjes met elkaar praten. 
Na de gezamenlijke maaltijd is er gelegenheid om onder toezicht binnen of 
buiten te spelen.  
 
Wij verwachten van de kinderen dat ze zich gedragen volgens de normale 
fatsoensregels en dat de overblijfkrachten met respect behandeld worden. 
Kinderen die ondanks waarschuwingen niet naar de overblijfkrachten 
luisteren, krijgen via hun leerkracht een briefje mee naar huis. De leerkracht 
ontvangt dit dan van de ouders/verzorgers ondertekend terug.  
Bij een derde schriftelijke waarschuwing zal het kind voor een periode van 
een week niet mogen overblijven. Als het ongewenste gedrag blijft 
voortbestaan, dan zijn we helaas genoodzaakt om het kind het overblijven 
te ontzeggen.  
 
 
 
   

  Aanmelden en afmelden 

 
Om gebruik te kunnen maken van de tussentijdse opvang dient u uw 
kind(eren) aan te melden bij www.overblijvenmetedith.nl en een 
machtigingsformulier te tekenen.  
 
Het aan- en afmelden kan tot uiterlijk 11.00 uur op de dag dat uw kind 
overblijft. Voor de planning is het fijn als u uw kind al eerder opgeeft. Het is 
mogelijk om zelfs een jaarrooster in te vullen.  
 
Als u uw kind wilt afmelden omdat het niet zal overblijven, dan kunt u dat 
doen door het kind af te vinken op www.overblijvenmetedith.nl.  Dat geldt 
ook voor zieke kinderen. Wordt bij het kind het vinkje niet weggehaald, dan 
zal het systeem het overblijven toch in rekening brengen. Een uitzondering 
vormt een kind dat ziek naar huis toe gaat, op een dag waarop het zou 
overblijven. Wij zorgen ervoor dat het vinkje weggehaald wordt en u 
hiervoor niet betaalt.  
 

http://www.overblijvenmetedith.nl/
http://www.overblijvenmetedith.nl/
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Tarief en wijze van betaling 

 
Maandelijks geschiedt de betaling achteraf. Door de machtiging die u ons 
gegeven hebt, wordt het dan van uw rekening afgeschreven.  
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
Financiën 

 
Er is een aparte rekening voor de inkomsten en uitgaven met betrekking tot 
het overblijven. De rekening wordt beheerd door de overblijfraad. Eén keer 
per jaar wordt een financieel jaaroverzicht gemaakt, door een kascommissie 
gecontroleerd en in het jaarverslag van de Rubenshof aan de ouders 
gepresenteerd.  
 
De inkomsten komen van de overblijfmomenten van de kinderen. De 
uitgaven bestaan uit de kosten voor spelletjes, buitenspelmateriaal, snoep, 
thee en dergelijke en uit de kosten voor de vergoedingen voor de 
overblijfkrachten. De aankopen worden gedaan in onderling overleg met de 
overblijfkrachten en de overblijfraad.  
 
De overblijfouders ontvangen een vastgestelde vergoeding per keer.  
 
Jaarlijks bekijkt de overblijfraad of er een donatie kan plaatsvinden aan de 
school voor spelmaterialen en/of het schoolplein.  
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Overblijfreglement 

 
 Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag. 

 De kinderen blijven over van 12.15 uur tot 13.20 uur. 

 De kinderen uit groep 1 t/m 4 blijven in de klas eten of worden in de 
klas opgehaald. Vanaf groep 5 gaan de kinderen zelfstandig naar de voor 
hen bestemde overblijfruimte.  

 De eerste tien minuten eten de kinderen hun lunch in rust op. 

 De overblijfkracht ziet erop toe dat het meegebrachte eten en drinken 
zo veel mogelijk wordt genuttigd. Zakken chips, repen chocolade, blikjes 
drinken enzovoorts, zijn niet toegestaan tijdens het overblijven. Na de 
maaltijd krijgen de kinderen van de overblijfkracht een snoepje.  

 Wij stimuleren het gebruik van drinkbekers in plaats van pakjes drinken. 
Lege pakjes geven wij weer mee naar huis.  

 De overblijfkracht zorgt voor thee en voor water voor soep. 

 De kinderen blijven tijdens de maaltijd op hun plaats zitten en hanteren 
de normale fatsoensregels. 

 Na de maaltijd gaan de kinderen onder toezicht spelen. 

 De kinderen uit groep 1-2 spelen op de kleuterspeelplaats.  
 De kinderen uit groep 3 t/m 5 en 8 spelen op het grote plein, het 

grasveld of het pannaveld. De groepen 6 en 7 op het plein in de 
Kruidenlaan.  

 Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De overblijfkrachten van 
desbetreffende groep beslissen dit. 

 Alle kinderen gaan om 13.15 uur weer naar hun klas toe. 

 Als een kind tijdens het overblijven ziek wordt, nemen de 
overblijfkrachten contact op met de ouders. Zij maken daarbij gebruik 
van de telefoon(nood)nummers, zoals die bij de administratie bekend 
zijn. 

 De overblijfkrachten en de overblijvende kinderen zijn tijdens het 
overblijven op school verzekerd (zie paragraaf 7.25 van onze 
schoolgids).           
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