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Op onze school is het mogelijk voor leerlingen om over te blijven. 
De overblijfcoördinatoren hebben de uitvoering hiervan op zich 
genomen.  
Zij bepalen de regels voor de overblijf.  
Dit alles onder supervisie van de MR en de OR.  
De overblijfcoördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de 
overblijfvoorziening.  
Tijdens de overblijf zijn er overblijfouders aanwezig. 
 
 
 
 
Doelstelling overblijf 
 
Kinderen de mogelijkheid bieden om incidenteel of dagelijks over  
te blijven tijdens de middagpauze op een prettige, veilige en 
verantwoorde manier. 
 
 
 
 
De overblijfcoördinatoren 
 

• Stellen een reglement voor de overblijf op. 

• Dragen zorg voor een actueel informatieboekje en reglement omtrent 
overblijf, terug te vinden op de internetsite van school. 

• Zorgen ervoor dat de regels van de overheid worden uitgevoerd. 

• Fungeren als aanspreekpunt met directeur en team. 

• Aanspreekpunt voor ouders, overblijfouders en iedereen met vragen 
over de overblijf. 

• Bij problemen met kinderen wordt contact gezocht met team en/of     
de ouders. 

• Bepaalt in overleg met de MR & OR het tarief van de overblijfbonnen 
en de onkostenvergoeding per overblijfouder. 

• Bekijken jaarlijks of het geheel kostendekkend is. 

• Beheert de kas, keert de onkostenvergoeding uit en verkoopt de 
overblijfbonnen. 

• Houdt een boekhouding bij betreffende de overblijf. 

• Zorgt dat er voldoende spelmateriaal aanwezig is. 

• Zorgen ervoor dat voor elke vakantie de koelkasten worden 
schoongemaakt en de kasten worden opgeruimd. 

 



• Geeft informatie over de overblijf tijdens de algemene ouder 
vergadering. 

• 1 of 2x per jaar is er een overleg met de overblijfouders. 

• Doen de boodschappen aan de hand van de boodschappenlijst die   
in het handenarbeidlokaal hangt. 

• Delen de overblijfouders in. 

• Maken formulieren:      
o Uitbetalingsformulieren voor overblijfouders. 
o Overzicht wie, wanneer geen bon bij zich heeft. 

 
 
 
 
De overblijfouder 
 
De overblijfouders zijn vrijwilligers. 
Je kunt overblijfouder worden zolang men een kind(eren) op onze 
basisschool heeft zitten. De overblijfouder ontvangt voor haar/zijn 
diensten een onkostenvergoeding 
Ouders die overblijfouder willen worden kunnen dit melden bij de 
overblijfcoördinatoren. 
 
Op maandag zijn er drie overblijfouders aanwezig. Op dinsdag en 
donderdag zijn er vier overblijfouders aanwezig, op vrijdag zijn er twee 
overblijfouders.  
Per 15 kinderen moet er één overblijfouder aanwezig zijn. 
 
 
 
Taken van de overblijfouder; 

• de overblijf duurt van 11.45 uur tot 12.45 uur, na 12.45 uur neemt 
iemand van het team het over. 

• thee zetten, water koken voor meegebrachte soep. 

• nemen het eten en drinken uit de koelkast mee naar de 
gemeenschapsruimte. 

• helpt zo nodig bij het openen en sluiten van trommels, bekers en 
verpakkingen en komt hiervoor langs. 

• zorgt voor contact met de kinderen, gaat bij hen aan tafel zitten. 

• zijn er problemen dan kan de overblijfouder contact opnemen met de 
overblijfcoördinatoren. 

• noteert wanneer ze aanwezig is dit i.v.m. met de betaling. 

• zorgt zelf voor vervanging als ze verhinderd is. 



 

• noteert de namen van de kinderen die geen bon hebben dit i.v.m.  
de betaling, geen geld accepteren. 

• controleert of het spelmateriaal van de overblijf weer opgeruimd 
wordt. 

• ze houdt in de gaten of er genoeg wordt gegeten.  
Zorgt dat er 1 boterham opgegeten wordt, overgebleven eten weer 
meegeven naar huis. 

• telt het aantal kinderen dat overblijft en noteert dit in de map,        
zodat bij eventuele calamiteiten duidelijk is hoeveel kinderen er 
overblijven!  
Bij calamiteiten verzamelen op het kerkplein en tellen of alle kinderen 
er zijn. Daar volgen verdere instructies door de BHV ’ers  

 
 
Afspraken voor kinderen tijdens het overblijven 
 

• Op school zijn er regels, deze gelden ook tijdens de overblijf. 

• We verwachten van de kinderen dat ze het overblijven prettig maken 
voor zichzelf en voor anderen. 

 
 
Eten en Drinken 
 

• Kinderen die overblijven mogen vanaf 8.25 uur hun eten in de 
koelkast zetten. 

• Er wordt gegeten als iedereen aan tafel zit, tijdens het eten gaat 
niemand van tafel. 

• Geen snoep mee in de trommel, na het eten krijgen de kinderen      
een snoepje. 

• Groep 1 en 2 blijven over in hun eigen lokaal. 

• Groep 3 tot en met 8 zitten in de gemeenschapsruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spelen 
 
Vanaf 12.15 uur mogen de kinderen op het schoolplein spelen, er gaat 
dan 1 overblijfouder mee naar buiten. 
Met mooi weer gaan alle kinderen naar buiten 
Bij slecht weer kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 in de 
gemeenschapsruimte een spelletje pakken of knutselen/kleuren. 
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen in hun eigen klas lokaal spelen. 
Voor binnen zijn er verschillende spelletjes en speelmateriaal aanwezig. 
Overblijfkinderen hebben tot 12.45 uur het alleenrecht op het 
schoolplein. Vanaf 12.45 uur wordt het toezicht overgenomen door     
een leerkracht. 
 
 
Schade en/of ongeval 
 
Bij ongevallen wordt contact opgenomen met de ouders.  
Ook tijdens de overblijf zijn kinderen en overblijfouders verzekerd. 
 
 
Financieel 
 
In overleg met de MR & OR wordt jaarlijks het tarief voor het overblijven 
en de onkostenvergoeding voor de overblijfouder vastgesteld.  
Als uitgangspunt geldt dat het overblijven kostendekkend is.  
Het tarief voor het overblijven is €1,25 per keer. De bonnen worden 
verkocht per 4 stuks. 
Voor het overblijven maken we gebruik van overblijfbonnen, deze 
bonnen worden verkocht in het handenarbeidlokaal één keer per maand 
en wel op de eerste woensdag van de maand tussen 8.30 uur en  
9.00 uur. 
 

 
 
Reacties, vragen 
 
Voor vragen over het reglement kunt u terecht bij de 
overblijfcoördinatoren, 
Anne-Marie te Lintelo 0545-221953/Ingrid te Lintelo 0545-475587 


