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Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk 
is om uw kind te laten deelnemen aan de 

tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. 
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Inleiding 
 
Uw kind blijft tussen de middag bij ons over. We willen in dit reglement aangeven hoe een en ander is 
georganiseerd om het overblijven zo goed mogelijk te laten verlopen. Alle nieuwe aanmeldingen dienen te 
geschieden door invulling van het inschrijfformulier en mutaties door middel van het mutatieformulier. 
Wij zullen zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte gegevens en deze alleen gebruiken ten behoeve van de 
uitvoering van het overblijven van uw kind(eren).  Wilt u als ouder een keer vrijblijvend een kijkje nemen, dan 
bent u van harte welkom. Graag wel eerst even contact opnemen met de overblijfcoördinator. 
Wij zouden het fijn vinden als u de gang van zaken alvast met uw kind thuis wilt doornemen. 
Wij zien een klacht of een reactie als een advies aan ons overblijfteam en stellen ons ten doel hier positief mee 
om te gaan. 
 
Algemeen 
Om een goed en veilig klimaat te kunnen scheppen is het belangrijk met de ouders/verzorgers, kinderen, 
overblijfouders, leerkrachten en directie duidelijke afspraken te maken. Deze gids is opgesteld door het 
overblijfteam. Iedere wijziging of aanvulling wordt gedaan na overleg met de directie. 
 
Het overblijfteam 
❖ Het overblijfteam organiseert het overblijven. Het team bestaat uit een coördinator en overblijfouders. 
❖ Twee maal per jaar wordt er vergaderd. Hiervan worden notulen gemaakt. Deze gaan naar het 

overblijfteam en de directie. De directie stelt de MR op de hoogte. 
❖ De uitbetaling van de overblijfouders vindt wekelijks plaats op de maandag. Men ontvangt de vergoeding 

contant. 
❖ De vergoeding is vastgesteld door de coördinator, de directie en de MR. 

Mocht er door financiële omstandigheden een reductie noodzakelijk zijn, dan wordt dit door de 
overblijfcoördinator voortijdig aangegeven. 

❖ Een overblijfouder staat in principe steeds voor dezelfde groep, zodat er een band met deze groep 
ontstaat. 

 
De overblijfcoördinator 
De coördinator heeft de volgende taken: 
❖ het werven van nieuwe overblijfouders 
❖ het opstellen van een rooster 
❖ het regelen van vervanging bij ziekte of afwezigheid 
❖ contact onderhouden met het team, de leerkrachten en de directie 
❖ zorgt voor aanmelding van eventuele cursussen 
❖ is minimaal 2 keer per week aanwezig, waarvan vast op de maandagochtend vanaf 10.00 uur 
❖ bij geschillen/problemen met een kind het aanspreekpunt naar de ouders/verzorgers 
❖ int de overblijfgelden 
❖ betaalt het overblijfteam uit 
❖ maakt de nieuwe strippenkaarten 
❖ volgt cursussen 
❖ regelt het jaarlijkse team etentje 
❖ regelt het jaarlijkse patat eten met de kinderen 
❖ regelt en notuleert de vergaderingen met het overblijfteam en directie 
 
 
De overblijfouder 
De taken van de overblijfouder zijn: 
❖ de kinderen van groep 1 + 2  om 12.45 uur terugbrengen naar hun klas 
❖ toezicht houden tijdens het eten 
❖ registreren van het aantal kinderen en de strippenkaart aftekenen 
❖ zorgt dat het lokaal netjes achterblijft 
❖ volgt cursussen (indien mogelijk) 
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Betrokkenheid school 
Als er tijdens het overblijven met één of meer leerlingen problemen ontstaan, of worden de huisregels niet 
nageleefd, dan meldt de overblijfouder dit aan de desbetreffende leerkracht en aan de coördinator.  Zijn er 
herhaaldelijk problemen met een kind, dan krijgt deze eerst een “gele kaart” mee. Dit in overleg met de 
coördinator. Van de gele kaart wordt een kopie gemaakt voor de administratie. Is er geen verbetering in het 
gedrag, dan overlegt de coördinator met de directie over een schorsing. 
De ouders/verzorgers en leerkrachten geven bijzonderheden door aan het overblijfteam. 
Ook het overblijfteam geeft bijzonderheden door aan de leerkracht of ouder/verzorger. 
 
Kosten overblijven 
De kosten voor een strippenkaart zijn: 
15 keer overblijven     € 24,-- 
 5 keer overblijven €   9,--   deze kaart is voor incidenteel overblijven!! 
 1 keer overblijven €  2,50   er wordt geen kaart gemaakt. 
 
De prijzen kunnen per kalenderjaar of per schooljaar aangepast worden. 
 
Van het overblijfgeld worden de overblijfouders en overblijfcoördinator uitbetaald. Bij ziekte van een 
overblijfouder wordt een bloemetje gekocht. Er wordt speelgoed voor het overblijven van aangeschaft en het 
jaarlijkse patat eten met de kinderen wordt hiervan betaald.   
  
Op maandagmorgen dient u geld in een gesloten envelop aan uw kind mee te geven, dit kan in de witte 
brievenbus in de hal bij de hoofdingang worden gedaan. 
Komt de maandag te vervallen door bv. een feestdag, dan kan het geld op dinsdagmorgen  meegegeven 
worden.     
Wilt u zelf betalen, dan ook uitsluitend op maandag voor 11.30 uur in de witte brievenbus in de hal bij de 
hoofdingang of tussen 10.30-11.30 uur bij de coördinator. 
Bij de aanschaf van 2 of meer overblijfkaarten (dus minimaal € 48,-- ) kan dit, indien gewenst, per bank 
overgemaakt worden. Dit met duidelijke vermelding van de naam van uw zoon en/of dochter. 
(bij meerdere kinderen duidelijk aangeven voor welk kind/kinderen er welk aantal kaarten gekocht wordt) 
Het rekeningnummer van de bank is: PCBO De Wegwijzer, NL80RABO 0303 31 61 60 
Zodra de overblijfkaart bijna vol is, krijgt uw kind een briefje mee, waarop staat dat er een nieuwe kaart 
gekocht moet worden. 
Is er geen inschrijfformulier of een kaart voor uw kind, dan kan uw kind ook niet overblijven, tenzij het een heel 
dringende reden betreft. Dit gebeurt dan in overleg met de coördinator en/of de leerkracht.  
Aan het begin van het schooljaar vindt er een kascontrole plaats over het voorafgaande jaar. 
 
Veiligheid 
Het overblijfteam is op de hoogte van het ontruimingsplan. 
We maken gebruiken van de EHBO koffer van school. 
Een map met belangrijke telefoonnummers staat in onze overblijfkast. 
De school is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag van alle overblijfouders. 
 
Verzekering/aansprakelijkheid 
In de wet is vastgelegd dat het bestuur als verantwoordelijke instantie moet zorgen voor een WA-verzekering 
voor al degenen die tijdens het overblijven bij de kinderen betrokken zijn en verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld voor eventuele schade die zij zelf veroorzaken. Hiermee is dus ieder die belast is met toezicht tijdens de 
middagpauze verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het bestuur van de stichting PCBO heeft hiervoor 
een verzekering afgesloten. 
 
De overblijftijden 
Er wordt overgebleven van 12.00 tot 13.00 uur 
De kinderen van groep 1 en 2 blijven in de centrale ruimte in de kleuterhal over. 
Om 12.45 uur, na het buitenspelen, worden zij weer naar de klas gebracht. 
De kinderen van de overige groepen gaan zelf naar hun overblijflokaal. Na het eten gaan ze naar buiten en 
blijven buiten tot de bel gaat. 
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Eten en drinken 
Wij vinden gezonde voeding belangrijk, koolzuurhoudende frisdrank en snoep zijn dan ook niet toegestaan. Wij 
geven de voorkeur aan een zuiveldrank of een sapje. We verwachten dat de lunch goed verpakt wordt 
meegegeven en niet samen met het tussendoortje van de ochtend in één trommeltje zit.  
Samen eten is gezellig en rond 12.30 uur gaan de kinderen naar buiten. Geef uw kind dan ook niet meer mee 
dan dat het opkan. We stimuleren de kinderen om het meegebrachte op te eten, maar dwingen hen niet. 
Wat eventueel overblijft gaat weer mee naar huis, zodat u weet wat er gegeten is. 
Hoeft een kind geen korstjes te eten, wilt u ze er dan thuis alvast afhalen, anders moeten de korsten gewoon 
opgegeten worden. We vinden het niet goed dat er na het eten snoep wordt gegeten. We verzoeken u 
dringend geen snoep mee te geven. 
 
 
 
De huisregels 
De huisregels voor de overblijfouder 
❖ De overblijfouder is ruim op tijd aanwezig. 
❖ Iedereen moet bereid zijn om op alle groepen over te willen blijven 
❖ Zorgt voor een nauwkeurig invullen van het schrift en de strippenkaarten. 
❖ Als er nog 3 á 4 keer op de kaart staat, een briefje meegeven, zodat de ouder weet dat er een nieuwe kaart   

gekocht moet worden. 
❖ Zorgt dat de kinderen aan tafel blijven zitten en dat het rustig is. 
❖ Afval pas bij het verlaten van het lokaal in de prullenbak laten deponeren. 
❖ De overblijfouders die bij de groepen 3 t/m 8 zijn overgebleven hebben tot 12.45 uur pleinwacht. 

 Daarna neemt een leerkracht dit over en gaat de ouder, indien nodig, helpen bij de kleuters. 
        Ze blijven in ieder geval op het plein tot de bel gaat. 
❖ Tot 12.45 uur heeft de overblijfouder de taak om de kinderen die niet zijn overgebleven nog van het 

schoolplein te houden. 
❖ Bij herhaald moeten waarschuwen van een kind, dit doorgeven aan de coördinator en de leerkracht 
❖ De overblijfouder is verantwoordelijk voor zijn/haar taken en is zich bewust van het feit dat hij/zij de 

school vertegenwoordigt. 
❖ Indien de overblijfouder zich niet aan de huisregels houdt, kan hij/zij hierover worden aangesproken door 

de coördinator. 
❖ De overblijfouder blijft over zonder “niet schoolgaande” kinderen. 
❖ De overblijfouder heeft een maand opzegtermijn. Andersom geldt er ook een maand opzegtermijn. 
❖ De nieuwe overblijfouder heeft een proeftijd van 2 maanden. 
❖ Eigen kinderen blijven zonder kosten over, in hun eigen groep. 
❖ Uiteraard houden eigen kinderen zich ook aan de spelregels. 
❖ In geval van verhindering graag eerst de coördinator bellen, zodat deze iemand van de invallijst kan 

benaderen. Lukt dit niet, dan zelf voor vervanging zorgen. Daarna wel graag de coördinator inlichten. 
❖ Voor afwijkende informatie naar derden dit via de coördinator spelen. 
 
 
De huisregels voor de kinderen: 
❖ De jassen blijven aan de kapstok. 
❖ Het liefst eerst naar het toilet en handen wassen. 
❖ De rugzakken staan/liggen op de grond, ook tijdens het bidden en danken 
❖ We beginnen met een gebed/lezen. Of door een ouder of door een kind die dit zelf graag wil. 
❖ We blijven allemaal aan tafel zitten. 
❖ We praten rustig. 
❖ We luisteren naar de overblijfouder. 
❖ We eten en drinken netjes. 
❖ We gaan op een prettige manier met elkaar om  
❖ We rennen niet in de gangen. 
❖ We blijven op het schoolplein, dus niet de school inlopen, enkel voor toiletbezoek. (dit vooraf vragen aan 

de “eigen” overblijfouder) 
❖ De kinderen van groep 1 en 2 blijven op het kleuterplein, de kinderen van groep 3 t/m 8  blijven tot 12.45 

uur op het grote plein. 
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Om ongeveer 12.30 uur gaan de kinderen buitenspelen onder toezicht van de overblijfouders. 
Om 12.45 uur wordt door de kinderen zelf het overblijfspeelgoed weer netjes binnen opgeruimd. 
Bij slecht weer blijven we binnen. Er is dan de mogelijkheid om spelletjes te doen, te tekenen of video/DVD te 
kijken in de klas. 
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen op het digibord een dvd kijken. 
 
Aan- en afmelden 
De ouders/verzorgers vullen een inschrijfformulier overblijven in per kind. 
Inschrijven is gedurende het hele schooljaar mogelijk. 
Op het formulier kunt u bijzonderheden, huisarts, telefoonnummers e.d. invullen die voor het overblijfteam 
van belang zijn. 
Wijzigingen van gegevens graag schriftelijk doorgeven aan de overblijfcoördinator. 
Dit kan middels een mutatieformulier, deze kan in de witte brievenbus gedeponeerd worden. 
In verband met de AVG is het van belang dat u ook belangrijke wijzigingen aan de coördinator doorgeeft, en 
niet enkel aan school. School kan en mag helaas veel dingen niet aan het overblijven doorgeven. 
Krijgen wij geen wijzigingen door aan het begin van het schooljaar, dan gaan wij ervan uit dat uw kind conform 
de oude afspraken zal overblijven. 
Kinderen die niet op vaste dagen overblijven, dienen elke keer opnieuw aangemeld te worden in de 
overblijfmap. Deze ligt op tafel in de centrale hal.  Ook als een kind een keer niet op een vaste dag kan 
overblijven, dient dit te worden genoteerd in de overblijfmap. 
Als u uw kind wegens ziekte afmeldt, wilt u dan ook aangeven dat dit voor het overblijven geldt? 
Kinderen kunnen dus niet zomaar even met een vriend(in) mee gaan om daar thuis te gaan eten. 
Wanneer een kind tegen de afspraken in, aanwezig dan wel afwezig is zonder dat het overblijfteam hiervan op 
de hoogte is gebracht, geldt dat wij hiervoor geen verantwoording kunnen dragen. 
 
 
Namens directie en coördinator overblijven                                        
Jolanda Boukari                                                      
055-3555796 
j.boukari@chello.nl 
 
juli 2019 
 
 
 
 


