Overblijven… hoe doen we dat?
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Overblijven…., hoe doen wij dat?
Inleiding
Op de R.K. basisschool St. Michaël wordt de mogelijkheid geboden om kinderen te
laten overblijven.
Om het overblijven voor iedereen plezierig te laten verlopen, is het belangrijk dat
iedere betrokkene goed op de hoogte is van de werkwijze en afspraken. Daarom
voor een ieder die geïnteresseerd is in het overblijven op onze school:
Overblijven….., hoe doen we dat?

Hoofdstuk1
1.1 Algemeen
Voor het overblijven gelden voor wat betreft de omgang met elkaar dezelfde regels
als tijdens de schooltijden. We denken hierbij aan positief taalgebruik, het respect
hebben voor elkaar, lopen door de school, e.d.
De overblijftijd is voor kinderen ook voor een belangrijk deel vrije tijd, dit betekent dat
naast het eten er voldoende tijd en ruimte moet zijn om te kunnen spelen.
Naast speelmogelijkheden binnen worden de kinderen bij goed weer gestimuleerd
om naar buiten te gaan, waar ook speelattributen beschikbaar zijn.
Het overblijven is voor iedereen toegankelijk. Op onze school zitten kinderen die in
buitengebieden wonen, waarvoor de hoogte van de overblijfbijdrage geen drempel
mag zijn.
De MR heeft bepaald dat de grens gelijk loopt met de bebouwde kom van
Hazerswoude- Dorp. De gereduceerde prijs geldt alleen wanneer voor het kind een
abonnement wordt genomen.

1.2

De aanmelding

Om deel te kunnen nemen aan het overblijven moet een kind een abonnement of
een strippenkaart hebben.
De kinderen, die gebruik willen maken van het overblijven dienen van tevoren te
worden aangemeld.
Dit aanmelden gebeurt voor kinderen die op vaste dagen overblijven, aan het begin
van het schooljaar. Als een kind een keer niet overblijft, om welke reden dan ook,
dan moet hij/zij wel worden afgemeld. Mondeling bij de overblijfouder, telefonisch bij
een van de leerkrachten of in het overblijfboek. Als een kind niet wordt afgemeld zal
er een punt op de kaart worden afgeschreven.
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Voor kinderen die af en toe een keertje overblijven, bent u verplicht om uw kind aan
te melden. Dit kan op de volgende manier: u noteert de naam van u kind bij de
betreffende dag in het overblijfboek. Dit boek ligt in de aula.

1.3

De kosten

Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ten
eerste kan men een deelabonnement aanschaffen. Een deelabonnement op naam
kost € 80.00 voor de duur van circa drie maanden.
Een deelabonnement op naam voor kinderen die buiten de, door de MR vastgestelde
grens, wonen kost € 60,00 voor de duur van drie maanden. Het abonnement is
kindgebonden en kan driemaal per jaar worden gekocht d.m.v. overmaking op
bankrekeningnr. NL20ABNA042.16.88.300 ten name van de St. Michaëlschool.
Vermeldt u wel de naam van uw kind en overblijven.
De betaaldata voor de abonnementen zijn 1 september, 1 december en 1 april.

Ten tweede kan er ook een puntenkaart worden gekocht, deze is voor alle kinderen
uit een gezin geldig en zolang de kinderen op onze school zitten.
Een 5 puntenkaart kost € 12.50
Een 20 puntenkaart kost € 35.00
Een 50 puntenkaart kost € 80.00
De aanschaf van de puntenkaarten kan dagelijks als volgt geschieden:
 Door het overmaken van het bedrag op rekeningnummer
NL20ABNA0421688300 van St Michaëlschool. Vermeld wel de naam van de
kinderen en waar u voor betaald (abonnement of puntenkaart).
 Door het deponeren van een gesloten enveloppe met geld en onder
vermelding van de familienaam in de “overblijfbus” in de aula.
 Het kind of de ouder geeft het geld zelf aan een overblijfmoeder.
 Indien de kaart (bijna) vol is, krijgt u via uw kind een briefje waarop dit vermeld
staat. U kunt dan een nieuwe kaart aanschaffen.
 Indien een deelabonnement of puntenkaart door omstandigheden niet meer
gebruikt kan worden is teruggave van geld nimmer mogelijk.

1.3 Vergoeding aan overblijfouders
De overblijfouders krijgen een vergoeding van € 12.50 per keer voor het overblijven.
Uiteraard kunnen eigen kinderen op de dag, dat de ouder overblijft gratis overblijven.
Overblijfouders krijgen ook korting op een abonnement. (zie bijlage)
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Hoofdstuk 2
2.1

De organisatie

Er wordt in de organisatie rondom het overblijven onderscheid gemaakt tussen de
onderbouw en de bovenbouw.

2.2

De onderbouw

Om 11.30 uur gaan de kinderen van de groepen 1 en 2, 3 en 4 naar de
overblijfruimte. Door de overblijfmoeder wordt de aanwezigheid van de aangemelde
kinderen gecontroleerd.
Na een moment van stilte wordt er dan gezamenlijk gegeten.
Na het eten mogen de kinderen naar wens binnen- of buitenspelen. Bij slecht weer
blijft iedereen binnen. Bij slecht weer gaan de kleuters en groep 3 en 4 afwisselend
naar de speelzaal en de aula.
Als kinderen kiezen om buiten te spelen, dan blijven zij ook buiten. In situaties
waarbij de overblijfmoeder vindt dat het niet verantwoord is om zo lang buiten te
spelen, kan hiervan worden afgeweken. Het buitenspelen vindt plaats op de
onderbouwspeelplaats onder toezicht van één of twee overblijfouders.
In de overblijfruimte zijn spelletjes en knutselmaterialen aanwezig.
De kinderen van groep 1 en 2 worden ’s middags om 12.45 uur naar de klas
gebracht.

2.3

De bovenbouw

De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 gaan om 12.00 uur naar de overblijfruimte.
Zij moeten zich eerst melden bij de overblijfouder die op die dag de administratie
doet. Daarna zoeken zij een plaatsje op een door de overblijfouders klaar gezette
stoelen. Na een moment van stilte wordt er gezamenlijk gegeten. Tijdens het eten
moeten de kinderen op hun plaats blijven zitten. Na het eten mogen de kinderen naar
wens binnen- of buitenspelen. Als kinderen kiezen om buiten te spelen, dan blijven
zij ook buiten.
In situaties waarbij de overblijfmoeder vindt dat het niet verantwoord is om zo lang
buiten te spelen, kan hiervan worden afgeweken.
Het buitenspelen vindt plaats op de bovenbouwspeelplaats onder toezicht van één of
twee overblijfouders. Bij slecht weer blijft iedereen binnen. De overblijfouder blijft bij
de kinderen totdat de surveillerende leerkracht om 12.45 uur naar buiten komt.

2.4

Etenswaar

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Er is een mogelijkheid om het eten in
de koeling te plaatsen. De koeling staat in de aula bij de uitgang naar de
bovenbouwspeelplaats. Er dient wel een naam op het eten en drinken te staan.
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Het is toegestaan dat de kinderen een snoepje of fruit meenemen. Kauwgom mag
alleen worden gebruikt als deze speciaal voor de gebitsreiniging is. Buiten de
overblijfruimte mag kauwgom niet worden genuttigd. Als een kind regelmatig teveel
snoep meeneemt, gaat er een briefje in de broodtrommel mee naar huis of wordt er
contact met de ouders opgenomen. We vragen de ouders er op toe te zien dat de
broodtrommeltjes en drinkbekers mee naar huis genomen worden.

Hoofdstuk 3
3.1

Het kind

Voor de volledigheid: als we het over het kind hebben, denken we ook aan de
ouder(s) die zijn/haar kind laten overblijven.
Er wordt van elk kind verwacht dat hij/zij netjes eet en goed luistert naar wat de
overblijfouder vraagt.
Voor het eten is er gelegenheid om naar de W.C. te gaan en handen te wassen.
Tijdens het eten is dit in principe niet toegestaan, maar niemand hoeft in zijn broek te
plassen.
Tijdens het eten blijft elk kind zitten, er staan afvalbakjes op tafel of het afval wordt
later weggegooid.
Na het eten is er gelegenheid om de tanden te poetsen, dit is vrijblijvend.
Onacceptabel gedrag wordt in een contactschrift genoteerd, zodat een andere
overblijfouder op de hoogte is van wat zich heeft afgespeeld.
Onder onacceptabel gedrag wordt verstaan het taalgebruik, pesten, boeren, het
gooien met eten(sresten), maar ook het zich niet houden aan de afspraken met
spelen.
Van kinderen die af en toe bij een vriendje gaan eten, moeten de ouders dit
schriftelijk of telefonisch melden bij de overblijfouders of in het overblijfboek
vermelden.
Als er zich bij herhaling problemen voordoen, dan wordt er contact met de ouders
opgenomen door de organisator overblijf en/of de directeur. In het ergste geval kan in
overleg het kind geweigerd worden deel te nemen aan het overblijven.
Verder nog: Op de speelplaatsen mag met een zachte bal worden gespeeld mits er
voldoende ruimte is voor de andere kinderen. De overblijfouder heeft hierin het
laatste woord. (Dit geldt ook voor de andere spelletjes).
Het spelmateriaal van de overblijf moet om 12.45 uur opgeruimd worden.
De kinderen mogen niet zonder toestemming in de buitenberging komen.
De overblijfouder stimuleert dat kinderen, uit verschillende groepen, met elkaar
spelen.
In het speellokaal gelden de regels van het speellokaal. Er wordt op blote voeten
gespeeld, wanneer de kinderen geen gymschoenen op school hebben.

3.2

De Overblijfouder

De overblijfouder is om 11.20 uur aanwezig en gaat weg als de leerkracht de taak
overneemt. Dit is in de regel om 12.45 uur. De werkwijze staat beschreven in
hoofdstuk 2. De zorg van het overblijven wordt met een aantal ouders gedaan.
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Iedere overblijfouder helpt met het klaarzetten en opruimen. Na afloop van het
overblijven zijn de tafels en vloer schoon en staat alles op de juiste plaats.
Van elke overblijfouder wordt verwacht dat er dezelfde regels worden gehanteerd.
Duidelijkheid is voor kinderen van groot belang!
Roken door de overblijfouders is in de school en buiten op het plein niet toegestaan.
Wanneer het niet anders kan, mogen niet schoolgaande kinderen mee naar het
overblijven. Overblijfouders worden in de gelegenheid gesteld om op kosten van De
Groeiling een cursus overblijfbegeleider te volgen.
Een belangrijke taak is het signaleren van zaken die het overblijven voor het kind
negatief beïnvloeden zoals het al eerder genoemde taalgebruik, pesten e.d.
Ook kan het zijn dat het overblijven voor een kind (kleuter) een te zware belasting is.
In at geval wordt verwacht dat de organisator overblijf of contactpersoon team wordt
ingelicht.
Overblijfouders hebben het laatste woord. Bij problemen is er de mogelijkheid om de
contactpersoon van het team in te schakelen. Dat betreft dan de directie van de
school.

3.3

Het team

Zij ondersteunen de overblijfouders in situaties waarin hun inbreng van belang is. Zij
kennen de kinderen in veel gevallen beter dan de overblijfouder. Er is een
contactpersoon vanuit het team die bij problemen ingeschakeld kan worden.
De leerkracht neemt contact op met de overblijfouder als de hulp van een kind
gewenst is. De kinderen mogen alleen een boodschap doen voor de leerkracht als
de directie hier toestemming voor geeft. De overblijfouder mag hierover zelf geen
beslissing nemen. Ook voor het thuis ophalen van bijvoorbeeld gymkleding gelden
deze regels.

Hoofdstuk 4: Praktische zaken
4.1

Praktische zaken op een rij.

Aan iedere tafel zit, indien mogelijk, een overblijfouder. Er wordt gezamenlijk gestart
met de maaltijd., hieraan vooraf gaat een moment van stilte.
Aan de hand van de lijst in het overblijfboek wordt gekeken of ieder kind aanwezig is.
Als er onduidelijkheid is over een kind dat niet aanwezig is en wel op de lijst staat,
wordt contact gezocht met de leerkracht en/ of ouders van het kind. Het is daarom
belangrijk dat ouders melden als hun kind niet overblijft.
De overblijfouder controleert het aantal deelnemende kinderen, houdt toezicht bij het
buitenspelen, speelzaal en overblijfruimte. Dit alles afhankelijk van de taakverdeling
tussen de overblijfouders.
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De zorg voor het speelmateriaal is ook een belangrijke taak.

4.2

Buiten

Er moet worden toegezien dat de buitenspelregels gehanteerd worden. De kinderen
van de groepen 1 en 2, 3 en 4 spelen op de onderbouwspeelplaats en de kinderen
van de groepen 5,6,7 en 8 op de bovenbouwspeelplaats.
Soms spelen er kinderen van de bovenbouw op de onderbouwspeelplaats, dit moet
een uitzondering zijn en het moet een meerwaarde geven aan gezelligheid en
samenspel. De overblijfouder moet hiervoor echter wel toestemming geven.
Een belangrijke regel is, speel met het speelgoed waarvoor het is bedoeld.






















Meestal staat er speelgoed buiten, waarmee gespeeld kan worden.
De kinderen mogen niet in de schuur spelen.
De kinderen mogen nooit zonder toestemming materialen pakken uit de
schuur.
Wanneer het net op de zandbak ligt mag je niet op de paaltjes lopen.
Wanneer er speelgoed op het net is gevallen wordt er aan de overblijfouder
gevraagd dit te pakken.
Als een bal de weg opgaat, wordt deze door de overblijfouder gehaald.
Er mag niet aan het net van de zandbak worden getrokken of gesjord.
Je mag niet op de schommels staan.
Je mag niet op de zwarte tegels lopen of rijden als er iemand op de schommel
zit.
Er mogen 4 banden op elkaar.
Er mogen 6 paalkoppen op elkaar.
Als er kisten zijn, niet meer dan 4 op elkaar.
De planken niet op het randje van de zandbak.
Paardentuigen, als ze er zijn, gebruik je om paardje te spelen, de tuigen
mogen niet aan elkaar gebonden worden.
Er moet op worden toegezien dat de kinderen niet botsen met de karren.
Voetballen mag alleen met een zachte bal.
Wordt er met een bal gespeeld, dan moet er voldoende ruimte zijn voor de
anderen.
De bal mag niet tegen de ruiten komen.
Kinderen die buiten spelen vragen aan de toezichthoudende ouder
toestemming om naar binnen te gaan of om de speelplaats te verlaten.
Na het eten gaan alle kinderen even naar buiten, behalve als het weer dit niet
toelaat. Dit ter beoordeling van de overblijfouders.
Om 12.45 uur moet al het speelgoed van de overblijf op de bestemde plaats
worden opgeruimd.
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4.3





4.4

De Zandbak
Bij het spelen in de zandbak worden de schoenen aangehouden.
Zand hoort in de zandbak en ook de scheppen, harken, zandvormpjes e.d.
De planken, kisten en banden mogen niet in de zandbak.
Als het net op de zandbak ligt mogen de kinderen niet aan het net sjorren en
trekken om het speelgoed eraf te halen.

Binnen

In de speelzaal kan onder toezicht gespeeld worden met de verschillende speelmaterialen.
 Alleen de kinderen van de groepen 1,2,3 en 4 mogen in de speelzaal gebruik
maken van de diverse materialen, deze zijn berekend op gebruik van kleuters.
 De andere kinderen mogen na toestemming te hebben gekregen spelen.
 Kinderen mogen niet in de wandrekken
 Met de ballen e.d. wordt er niet tegen het plafond en ramen gegooid.
 In de aula kunnen de kinderen knutselen.
 Indien de overblijfouders vinden dat het wenselijk is kan er een kinderfilm
getoond worden.
 Spelmaterialen mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.
 Tijdens het eten blijven alle kinderen normaal aan tafel zitten.
 Kinderen mogen zelf geen extra stoelen bij de tafels schuiven.
 Alle kinderen aan een tafel beginnen gelijktijdig met het eten.
 Kinderen mogen tijdens het overblijven niet op het podium komen.
 Voordat de kinderen aan tafel gaan zitten, moeten zij zich melden bij de
overblijfouder die de administratie verzorgd.
 Kinderen moeten als ze naar het overblijven gaan hun jas meenemen en deze
in de aula aan de kapstok hangen.
 Tijdens het overblijven mogen kinderen niet naar boven of in de klassen
komen.
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Hoofdstuk 5: Tenslotte.
Omdat de school van de overheid de opdracht heeft gekregen het overblijven kosten
neutraal te regelen zijn de middelen beperkt. Indien ouders speelgoed of kinderfilms
(op dvd) willen wegdoen, vinden wij het heel fijn als zij dan aan het overblijven
denken. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen op een verantwoorde en fijne manier kunnen
Overblijven zijn wij steeds op zoek naar mensen die overblijfouder willen zijn.
Het is niet noodzakelijk dat deze overblijfouder zelf kinderen heeft op onze school.
Ook mensen die beperkt beschikbaar zijn worden van harte uitgenodigd zich aan te
melden.
Met deze informatie is geprobeerd om voor iedereen helder te krijgen waar het met
de overblijf om gaat. Het kan zijn dat de informatie nog vragen oproept of dat er nog
aanvullingen gewenst zijn. Neemt u in dat geval contact op met de directie van de
school.
Met vriendelijke groet,
De MR
Het Team
De overblijfouders
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Bijlage: Hoe berekenen we de korting op een abonnement voor een
ouder?

overblijf

We berekenen de korting volgens onderstaande stappen:
- Tel het aantal overblijfdagen in een periode
- Tel in die periode het aantal dagen dat de ouder overblijfdienst heeft gehad.
- Rekensom: totaal aantal overblijfdagen – aantal dagen overblijfkracht = aantal
overblijfdagen
- Rekensom: Bepaal bedrag per dag voor overblijven door  totaal bedrag
abonnement : aantal overblijfdagen
- Rekensom: Bedrag per dag x aantal overblijfdagen  dat geeft het te betalen
bedrag voor abonnement per periode.
Voorbeeld ervan uitgaande dat de kinderen alle dagen overblijven:
- Aantal overblijfdagen in periode 1  54
- Hoeveel dagen overblijfkracht  13
- 54- 13 = 41 overblijfdagen totaal
- Abonnement is dan € 60,- per kind (buiten bebouwde kom ; anders € 80,-)
€ 60,- : 54 dagen = € 1,11 per dag
- € 1,11 per dag x totaal 41 dagen = abonnementsprijs per kind € 45,50
Je kunt maatwerk maken door precies te weten:
- Hoeveel dagen is een ouder overblijfkracht
- Hoeveel dagen hebben de kinderen gebruik gemaakt van de overblijf.
De prijs is dan de dagprijs x het aantal dagen overgebleven
Dit heeft tot gevolg dat je voor overblijfouders met abonnement pas achteraf de prijs
kunt bepalen (tenzij alles altijd vooraf vaststaat).
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