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Inleiding 
Op de St. Michaëlschool bieden we ouders de mogelijkheid om hun kinderen te laten 
overblijven. Om het overblijven voor iedereen plezierig te laten verlopen, is het 
belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de werkwijze en afspraken.  
In dit boekje vind je daarom alle informatie: 
 

overblijven…. zo doen we dat! 
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Hoofdstuk 1: financieel 

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, respect 
hebben voor elkaar, lopen door de school, e.d. De overblijftijd is voor kinderen ook 
voor een belangrijk deel vrije tijd, wat 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 en in de lunchpauze niet 
naar huis op en neer kunnen. Voor deze leerlingen mag de hoogte van de 
overblijfbijdrage geen drempel 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 Aanmelden 

De overblijflijsten zijn te vinden in de map op de overblijfkeuken beneden in de hal. 
Dit is de witte keuken. Bij het begin van de lunchpauze controleren de overblijfouders 
of alle kinderen die op de lijst staan aanwezig zijn. 
 
Vaste dagen 
Je kunt jouw kind aanmelden voor vaste dagen bij de overblijf door contact op te 
nemen met de administratie via administratie.michael@degroeiling.nl. Wij rekenen 
dan het hele schooljaar op die dagen op jouw kind. Alle kinderen die vast zijn 
aangemeld, staan op de lijst. Ouders kunnen een kind dat vast overblijft incidenteel 
afmelden door de naam door te strepen op de lijst. We rekenen erop dat je dit 
uiterlijk op de dag zelf voor schooltijd doet. 

 

Incidenteel overblijven 
Kinderen kunnen ook overblijven op wisselende dagen of af en toe een keertje. Je 
kunt je kind aanmelden voor incidenteel overblijven door de naam bij te schrijven op 
de lijst voor die dag. De overblijfouders rekenen dan op jouw kind.  

   

mailto:administratie.michael@degroeiling.nl
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1.3 De kosten 
Aan het overblijven zijn kosten verbonden. U kunt kiezen voor een abonnement of 
verschillende strippenkaarten. De kosten hiervoor kunnen ouders voldoen door 
overmaken van het bedrag naar bankrekeningnr. NL20ABNA0421688300 ten name 
van de St. Michaëlschool. Vermeld daarbij altijd de naam van uw kind en of u betaalt 
voor een puntenkaart of abonnement. Als een abonnement of puntenkaart door 
omstandigheden niet meer gebruikt kan worden, is teruggave van geld niet mogelijk. 

Abonnement 
Een abonnement is staat op naam ven een kind en kan alleen door dat kind worden 
gebruikt. Een abonnement is steeds geldig voor een periode van ongeveer 3 
maanden en kost € 80.00 per kind. Kinderen met een abonnement mogen in die 
periode dagelijks overblijven. De betaaldata voor de abonnementen zijn 1 september, 
1 december en 1 april. 
De school heeft ook leerlingen die zo ver bij school vandaan wonen dat zij dagelijks 
moeten overblijven. Als zij in de lunchpauze op en neer moeten gaan tussen school 
en thuis, blijft er onvoldoende tijd over om te kunnen eten. Voor gezinnen die buiten 
de bebouwde kom wonen is de prijs voor een abonnement daarom € 60,00 per kind. 
Deze grens is vastgesteld door de medezeggenschapsraad van de school.    

Puntenkaart 
Ouders kunnen ook kiezen voor de aanschaf van een puntenkaart. Zij hebben hierbij 
de keuze uit: 

• Een 20 puntenkaart voor € 35,00 

• Een 50 puntenkaart voor  € 80,00 
 
De puntenkaart kan worden gebruikt voor alle kinderen uit een gezin en zolang de 
kinderen op onze school zitten. E blijven geldig over de zomervakantie heen. Eén keer 
overblijven kost 1 punt per kind. Het aanschaffen van een nieuwe puntenkaart kan op 
elk willekeurig moment, de school werkt 1x per week de administratie bij. 
 

• Als de kaart (bijna) vol is, krijgt u via uw kind een briefje hierover mee, met het 
verzoek om een nieuwe puntenkaart aan te schaffen.  

• Als een kind dat vast overblijft niet op tijd wordt afgemeld, wordt een punt van 
de kaart afgeschreven. 

1.4 Vergoeding aan overblijfouders 
Alle overblijfouders zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (V.O.G.). 
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 kunnen ook korting krijgen op een abonnement. Voor de berekening 
is een aparte bijlage beschikbaar. 
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Hoofdstuk 2: Organisatie 
Er wordt in de organisatie rondom het overblijven onderscheid gemaakt tussen de 
onderbouw en de bovenbouw. 

2.1 De onderbouw 
Om 11.30 uur gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 naar de overblijfruimte. Door 
de overblijfmoeder wordt de aanwezigheid van de aangemelde kinderen 
gecontroleerd. Na een moment van stilte wordt er gezamenlijk gegeten. 
Na het eten gaan de kinderen buitenspelen. Bij slecht weer blijft iedereen binnen, de 
kleuters zijn dan afwisselend in de gymzaal of het klaslokaal. Als de kinderen 
buitenspelen 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. 

2.2 De bovenbouw 
De kinderen van de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 gaan om 12.00 uur naar de 
overblijfruimte. Zij zoeken een plaatsje op de door de overblijfouders klaargezette 
stoelen. Na een moment van stilte wordt er gezamenlijk gegeten. Tijdens het eten 
moeten de kinderen op hun plaats blijven zitten. Na het eten spelen de kinderen 
buiten. Als kinderen buitenspelen, 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. 
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2.3 Etenswaar 
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Energie drankjes zijn niet toegestaan. 
Het is mogelijk om het eten in de koeling te plaatsen in de aula bij de overblijfkeuken. 
Zorg wel dat de naam op het eten en drinken te staat.  
Kinderen mogen fruit of een snoepje (niet teveel!) meenemen. Snoep uitdelen doen 
we niet, dat voorkomt scheve gezichten. Kauwgom mag alleen worden gebruikt als 
deze speciaal voor de gebitsreiniging is. Buiten de overblijfruimte mag kauwgom niet 
worden genuttigd. Als een kind regelmatig te veel 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.  
De mogelijkheid bestaat om een tosti te bakken. Als heel veel kinderen dat willen, is 
er vanzelfsprekend een lange wachtrij. In dat geval bakken de ouders voor ieder kind 
eerst 1 tosti. Zo kan ieder kind in ieder geval een tosti klaargemaakt krijgen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spelregels voor en tijdens het eten 
• Voordat de kinderen aan tafel gaan zitten, melden zij zich bij de overblijfouder 

die de administratie verzorgt. 

• De stoelen worden klaargezet; kinderen schuiven zelf geen extra stoelen bij de 
tafels. 

• Tijdens het eten blijven alle kinderen normaal aan tafel zitten. 

• Alle kinderen aan een tafel beginnen gelijktijdig met het eten. 
 
Alle andere regels en afspraken staan bij elkaar in een aparte bijlage. 
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Hoofdstuk 3: Gedrag 

1.3 Het kind 
Van elk kind verwachten wij tijdens de overblijf dat hij/zij netjes eet en goed luistert 
naar wat de overblijfouder zegt. 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 
als het echt nodig is, kan er een uitzondering worden gemaakt. 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: ongepast taalgebruik, pesten, boeren, gooien met eten, maar 
ook het zich niet houden aan de afspraken met spelen. Niet luisteren naar de 
overblijfouder en respectloos gedrag vallen hier vanzelfsprekend ook onder. 
Overblijfouders hebben het laatste woord. Als er zich problemen voordoen, krijgt het 
kind een waarschuwing. Heeft het kind drie waarschuwingen gehad (dat kan zijn in 
een langere periode!), dan nemen we contact op met de ouders. Als er driemaal 
contact is opgenomen met de ouders, volgt een sanctie. Dat zal meestal tot gevolg 
hebben dat het kind 1 week (of 3x ) niet mag overblijven. 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.  

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 zorg van het overblijven wordt met 
een aantal ouders gedaan. 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. Alle overblijfouders hanteren dezelfde regels, die zijn beschreven 
in een aparte bijlage. Duidelijkheid is voor kinderen van groot belang!  
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De overblijfouders hebben ook een voorbeeldfunctie. Zij letten op hun taalgebruik. 
Het constant gebruik van een mobiele telefoon willen we niet. De overblijfouders zijn 
er in de eerste plaats voor het toezicht en de veiligheid van de kinderen en een 
mobiele telefoon kan hen daarvan afleiden. Wanneer het niet anders kan, mogen niet 
schoolgaande kinderen mee naar het overblijven. Overblijfouders kunnen op kosten 
van De Groeiling een cursus overblijfbegeleider volgen. 
 

 
Een belangrijke taak van overblijfouders is het signaleren van zaken die het 
overblijven voor het kind negatief beïnvloeden, zoals het al eerdergenoemde 
taalgebruik, pesten e.d. Ook kan het zijn dat overblijven voor een kind (kleuter) een 
te zware belasting is. Als de overblijfouders twijfels hebben of als er een probleem is 
ontstaan, bespreekt een van de overblijfouders dit met de directeur van de school.  

3.3 Het team 
De teamleden ondersteunen de overblijfouders in situaties waarin hun inbreng van 
belang is. Zij kennen de kinderen in veel gevallen beter dan de overblijfouder. De 
directeur is de contactpersoon vanuit het team. Zij kan bij problemen ingeschakeld 
worden. Leerlingen blijven niet achter in de klas, bijvoorbeeld om een klusje te doen 
voor de leerkracht. Als de hulp van een kind gewenst is tijdens het overblijven, neemt 
de leerkracht daarover contact op met de overblijfouder. Kinderen mogen tijdens de 
overblijf niet weg van school, bijvoorbeeld om thuis iets op te halen, tenzij de 
directeur hier toestemming voor geeft. De overblijfouder mag hierover zelf geen 
beslissing nemen.  
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Contact 
Met deze informatie is geprobeerd om voor iedereen helder te krijgen waar het bij de 
overblijf om gaat. Toch kan het zijn dat de informatie nog vragen oproept. Neem in 
dat geval alsjeblieft contact met ons op: 

- Voor vragen over betalingen, puntenkaarten, abonnementen en vast 
aanmelden kun je terecht bij Annet via administratie.michael@degroeiling.nl. 

- Voor vragen aan een van de overblijfouders kun je een e-mail sturen naar: 
overblijf.stmichael@gmail.com. Ongeveer een keer per week kijkt een van de 
overblijfouders of er berichten zijn.  

- Voor algemene vragen en opmerkingen over het overblijven en dit boekje en 
om je aan te melden als nieuwe overblijfkracht, kun je terecht bij Astrid via: 
directie.st.michael@degroeiling.nl. Je kunt bij haar ook terecht met dringende 
vragen door te bellen naar school: 0175-589869 

 

Tenslotte 
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 een overblijfouder zelf kinderen heeft op onze school; we 
hebben ook meerdere overblijf-oma’s en andere vrijwilligers. Ook mensen die 
beperkt beschikbaar zijn worden van harte uitgenodigd zich aan te melden; het is fijn 
als we ook invalkrachten hebben bij de overblijf. 
 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De medezeggenschapsraad 
Het Team 
De overblijfouders 
 
  

mailto:administratie.michael@degroeiling.nl
mailto:overblijf.stmichael@gmail.com
mailto:directie.st.michael@degroeiling.nl
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Praktische info in het kort 
 

Incidenteel aanmelden of afmelden: 
- Naam bijschrijven of doorstrepen op de lijst, te vinden in de overblijfkeuken 
- Uiterlijk op de dag zelf vóór schooltijd. 

Abonnement of puntenkaart kopen: 
- Maak het bedrag over naar bankrekeningnr.  
NL20ABNA0421688300 ten name van de St. Michaëlschool 
- Vermeld de naam van je kind en puntenkaart of abonnement 
 

Abonnement: 

o Betaaldata: betalen voor 1 september, 1 december en 1 april   
o Prijs: €80,- per kind per periode van ongeveer 3 maanden 

(Voor gezinnen buiten de bebouwde kom €60,- per kind per periode) 
 

Puntenkaart 

o puntenkaart is geldig voor alle kinderen uit een gezin op onze school.  
o Eén keer overblijven kost 1 punt per kind.  
o Keuze uit 2 puntenkaarten: 
o Een 20 puntenkaart voor € 35,00 
o Een 50 puntenkaart voor  € 80,00 

                                     
 
Contact 

- Voor vast aanmelden en betalingen: administratie.michael@degroeiling.nl. 
- Voor algemene vragen: directie.st.michael@degroeiling.nl. 
- Voor vragen aan de overblijfouders: overblijf.stmichael@gmail.com.  

mailto:administratie.michael@degroeiling.nl
mailto:directie.st.michael@degroeiling.nl
mailto:overblijf.stmichael@gmail.com
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