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Inleiding 

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school 

bepaalt in overleg met de ouders de manier waarop dit wordt georganiseerd. De ouders krijgen 

hiervoor via de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De overheid stelt financiële middelen 

beschikbaar voor onder andere de ondersteuning van de organisatie van tussenschoolse opvang en 

de scholing van overblijfkrachten. 

In dit protocol zijn alle regels en afspraken betreffende het overblijven opgenomen. Het handboek 

vindt u op onze schoolsite. Het doel van het protocol is om duidelijkheid te bieden aan de 

ouders/verzorgers, overblijfkrachten, ouderraad, medezeggenschapsraad en het schoolteam. Door 

middel van dit protocol willen we het overblijven in goede banen leiden.  

Het overblijfprotocol wordt jaarlijks herzien en waar nodig aangepast.  

 

 

 

Obs De Kern    

K. Schnoing (directeur) 
M. Baas (overblijf coördinator)  
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Het overblijfteam 
 

Het overblijfteam 
Het overblijfteam coördineert alle zaken die bij het overblijven aan de orde komen. Het overblijven 
op school valt per 1 augustus 2006 onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De kosten van 
het overblijven worden betaald door de ouders van de overblijvende leerlingen.  
 

Samenstelling overblijfteam 
Overblijfcoördinator/aanspreekpunt Marcel Baas 
Lid/algemeen contactpersoon  Riët Veurink 
Lid:     Elja van Eijk 
Lid:     Berendina Breukelman 
Lid:     Linda Zwiers 
Lid:     Houria Stephanus 
Lid:     Renate Hulst 
Lid:     Fatima Kalash 
 
 
Tijdens het overblijfmoment is er altijd iemand van de overblijfcommissie op school aanwezig. 
 
 

Algemene afspraken overblijfteam 

De regels en afspraken zijn vastgelegd in het overblijfprotocol. 
 
Het overblijfteam vergadert 3x per jaar. De eerste vergadering vindt plaats in november. De tweede 
vergadering vindt plaats in februari/maart en de laatste vergadering vindt plaats in juni. Indien nodig 
vindt er een extra vergadering plaats. 
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Financiën 
 

Administratie 
De administratie wordt op school bijgehouden door de coördinator. De leerlingen worden 
geregistreerd en er wordt een kaart uitgeschreven voor uw kind(eren). Ter verantwoording ligt het 
financiële overzicht van de overblijf ter inzage bij de directeur. 
 

Aanschaf overblijfkaart 
U kunt een strippenkaart kopen bij ons op school. Dit kan op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag bij de coördinator (Marcel Baas, leerkracht groep 7 en 8). Graag voor schooltijd het 
gepaste geld in een envelop geven voorzien van de naam en groep van uw kind.  
 
Nadat u het geld heeft overhandigd, registreert de coördinator de naam en aankoopdatum in het 
systeem en schrijft hij een kaart uit voor uw kind(eren). De overblijfcoördinator zorgt er ook voor dat 
de strippenkaart bij de juiste overblijfkracht terecht komt.  
 

Incidenteel overblijven 
Het is ook mogelijk om eenmalig over te blijven. De kosten hiervan bedragen € 1,50 per kind. Dit kunt 
u aan uw kin(eren) meegeven en afgeven bij de overblijfkracht. Zij zorgen er dan voor dat het bij de 
overblijfcoördinator terecht komt.  
 

Wat te doen bij een volle strippenkaart 
De overblijfkracht houdt de dagen bij dat uw kind(eren) overblijft/overblijven, middels het noteren 
van de datum op de strippenkaart te zetten. Wanneer uw kind(eren) nog 10 strippen op zijn/haar 
kaart open heeft staan, wordt er een briefje aan uw kind(eren) meegegeven, waarin u verzocht 
wordt een nieuwe strippenkaart te kopen.  
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Huishoudelijk reglement overblijf 
 

 

Overblijftijden 
Op OBS De Kern kan uw kind(eren) overblijven op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De 
overblijftijden zijn altijd van 12:00 uur tot 13:00 uur. Daarna wordt er pleinwacht gelopen door de 
groepsleerkrachten.  
 
 

Verdeling van de groepen 
De  overblijf is onderverdeeld in de volgende groepen 
 

Groep 
 

Lokaal Overblijfkrachten  

Groepen 1,2 en 3 groep 1 en 2 Berendina Breukelman 
Fatima Kalash 
Linda Zwiers 

Groepen 4 en 5 groep 5 Riët 
 
 

Groep 6 groep 6 Houria Stephanus 
Renate Hulst 
 

Groep 7 en 8 groep 7 en 8 Elja van Eijk 
Riët Veurink 
 

Let op: Wanneer er wegens omstandigheden geen overblijfkrachten beschikbaar zijn, kunnen er 
(bij hoge uitzondering) leerlingen uit de bovenbouw worden ingezet (onder supervisie van de 
overblijf coördinator). 

  

 

Overblijfkrachten 
De overblijfkrachten zijn om 11:55 uur op school, zodat ze het overblijven kunnen opstarten.  
Zodra de leerlingen klaar zijn met eten/drinken, gaan ze naar buiten. Bij slecht weer blijven de 
leerlingen in hun lokaal. Er is altijd iemand van het overblijfteam buiten, om toezicht te houden. Om 
13.00 uur eindigt het overblijven, een van de leerkrachten neemt de pleinwacht over. Vanaf 13.00 
uur mogen ook de niet-overblijvende leerlingen naar school komen.  
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Tafelmanieren overblijf 
Van de leerlingen wordt verwacht dat: 
- de leerlingen om 12:00 uur de broodtrommel uit de koelkast halen en eventueel halen ze de tas   
  uit de bak.  
- de leerlingen op het signaal van de overblijfkracht wachten om te beginnen met eten. 
- de leerlingen tijdens het eten blijven zitten aan het tafelgroepje. 
- de leerlingen met hun liniaalstem (zachtjes) praten tijdens het eten.  
- wanneer de leerling klaar is met eten, hij/zij de tafel schoon maakt met een doekje. 
- er met elkaar wordt gesproken op een respectvolle manier. 
- een overblijfkracht ten allen tijde op een nette manier wordt aangesproken. 
- de leerlingen handen en voeten bij zichzelf houden (binnen en buiten). 
- op een respectvolle manier met elkaar samen spelen. 
- de leerlingen zorg dragen voor hun eigen spullen en die van een ander.   
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Overblijfkracht worden op OBS De Kern 
 
Heeft u interesse om een overblijfkracht te worden van 12:00 uur tot 13:00 uur én wilt u een 
bijdrage leveren aan onze school, dan is obs De Kern op zoek naar u! 
 
U kunt zich dan melden bij Marcel Baas (groepsleerkracht groep 7 en 8).  
 

Verklaring omtrent gedrag: 
Indien u bij ons komt overblijven, dient u een verklaring omtrent gedrag aan te  
vragen en deze bij de coördinator in te leveren. De eventuele kosten zijn voor rekening van de 
overblijf. 
 

Functie eigenschappen: 
- U gaat goed met kinderen om; 
- U heeft overzicht over een groep leerlingen; 
- U heeft overwicht over een groep leerlingen; 
- U kunt samenwerken met andere overblijfkrachten 
 


