Overblijfprotocol
Wanneer kunnen kinderen overblijven?
Kinderen kunnen op onze school overblijven wanneer:
• Ouders/verzorgers werken.
• Ouders/verzorgers voor gewichtige omstandigheden weg moeten.
• Ouders/verzorgers met andere, tot het gezin behorende, kinderen weg moeten
voor gewichtige omstandigheden.
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de school:
Kwaliteit
• Een overblijfkracht volgt een opleiding voor leidster tussenschoolse opvang.
De wet schrijft voor dat in 2011 ten minste de helft van de
opvangmedewerkers scholing op het gebied van overblijven moet hebben
gevolgd.
• Elke overblijfkracht krijgt van te voren instructie voor pedagogische omgang
met kinderen.
• Regels waar kinderen zich aan moeten houden tijdens het overblijven.
• Toezicht voor, tijdens en na het overblijven.
• Het maximale aantal kinderen per leidster. Twee leidsters op 30 kinderen is
een minimale bezetting.
• De zorg voor voldoende ontspanning van de kinderen.
• De veiligheid, waaronder EHBO en een ontruimingsplan.
Financiën
• De manier waarop de kosten aan de ouders in rekening worden gebracht en
worden geïnd is dat de ouders bij de conciërge een kaart voor de overblijf
kunnen kopen.
• De kosten voor de ouders per keer dat een kind overblijft is:
Los kaartje = €2,50 en een tienrittenkaart = €12,50.
• De vergoeding van de overblijfmedewerkers bij uitvoering van de opvang is in
eigen beheer.
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Organisatie
• De uitvoering is in eigen beheer.
• Met betaalde krachten en vrijwilligers.
Overblijfregels De Nieuwe Haven
• Een kind moet worden aangemeld bij de conciërge en moet een overblijfkaart
hebben.
• De kinderen gaan onder begeleiding naar het lokaal voor de tussen- schoolse
opvang. Kinderen uit de groepen 1, en 2 worden door de opvang uit het
klaslokaal opgehaald.
• Alle kinderen zitten op hun plaats voordat er begonnen wordt met eten.
• Spelletjes, boeken e.d. blijven tijdens het eten in de tassen.
• Tijdens het eten dragen de kinderen geen petten of mutsen.
• Van kinderen wordt verwacht dat zij zich tijdens het overblijven ordelijk
gedragen.
• De kinderen blijven aan tafel totdat de leidinggevende toestemming geeft om
van tafel te gaan.
• Ouders worden aangesproken op ongezond eetgedrag van hun kind(eren).
• Tijdens de middagpauze mogen de kinderen niet in de leslokalen komen.
• Bij droog weer gaan de kinderen onder begeleiding naar buiten en blijven op
het schoolplein.
• Voor dat de school weer begint gaan de kinderen nog even terug naar binnen
om te plassen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden na het overblijven
naar het lokaal gebracht.
• De overblijfmedewerkers hebben het recht om kinderen die ongewenst gedrag
vertonen een maatregel op te leggen.
• Indien een kind regelmatig moet worden gestraft, stelt de leiding de
leerkrachten of de directie op de hoogte. Deze nemen contact op met de
ouders/ verzorgers van het kind.
• Een kind dat tijdens het overblijven ongewenst gedrag blijft vertonen, mag
geen gebruik meer maken van de overblijfmogelijkheid.
• Ouders/ verzorgers van overblijvers zorgen ervoor bij te zijn met de betaling.

2

