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1

Waarom Overblijven

Wij blijven over op “De Triangel”.
Namelijk een onderbouw en een bovenbouw.
Vandaar soms de afkorting O.B en B.B.
Vormen van overblijven:
Groep 1-2-3 de onderbouw en
Groep 4-5-6-7-8 de bovenbouw.
Om de volgende redenen is er een Overblijfregeling getroffen.
 De afstand is voor veel kinderen vrij groot naar school.
 Door een Overblijfregeling hoeven kinderen minder vaak over te steken.
 Er zijn nogal wat werkende ouders die belang hebben bij deze regeling.
 Veel mensen vinden het fijn gebruik hier van te maken in noodgevallen zoals ziekte in gezin
en/of familie.

De ruimte op het schoolplein is tot 1 uur bestemd voor de overblijfkinderen.
Om 5 over 1 gaat de eerste bel en gaan de (overblijf)kinderen naar binnen samen met de kinderen
die al aanwezig zijn op het plein. De overblijfkrachten en een leerkracht houden toezicht van 1 uur
tot 5 over 1.
Voor de kleuters duurt de overblijf tot 5 over 1. Wilt u uw kinderen niet te vroeg naar school laten
gaan. Dit is erg verwarrend voor de overblijfkinderen en overblijfkrachten.

Dit is van toepassing op de onderbouw en de bovenbouw!! Denkt u daar ook om tijdens slecht
weer dat de kinderen niet te vroeg naar school komen.
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Hoe is de opzet
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De opzet is als volgt:
Wij hebben een onderbouw en bovenbouwgroep, aangezien de aanpak bij jonge
kinderen een andere is dan bij oudere.
Wij willen niet te veel wisselende personen want de kinderen worden hier erg onrustig van.
Bovendien zijn er moeders met ervaring nodig in verband met de continuïteit van de
regelhandhaving.
Wij denken hieraan moeders die al ervaring hebben met het overblijven en/of beroepsmatig
ervaring hebben voorheen met groepen kinderen. Dit noemen wij vaste moeders, die elke week
aanwezig zijn. De overblijfkrachten hebben hierbij de voorgeschreven cursus gevolgd.
De eindverantwoording ligt bij de directeur. De MR is namens de ouders
betrokken bij het overblijfbeleid.
De coördinerende taak is in handen van Hillie Havelaar. De directeur en Hillie zorgen voor het
doorgeven van informatie van de overblijf naar het personeel en de overblijfmoeders.
Met het personeel dat tijdens de overblijf aanwezig is en een E.H.B.O diploma heeft, werken we
al jaren samen omdat zij altijd mee willen werken / denken met ons in probleem gevallen of lichte
blessures enz .
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Wie moeten dit nu doen
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Coördinator van de overblijf is Hillie Havelaar.

Vaste moeders van de bovenbouw zijn:


Op Maandag Hillie Havelaar/Joke Visser en Marian Fikenscher



Op Dinsdag Hillie Havelaar
Met Joke Visser



Op Donderdag Hillie Havelaar
Met Joke Visser



Op Vrijdag Hillie eventueel Marian

Vaste moeders van de onderbouw zijn:


Op Dinsdag Marian Fikenscher, Wynette Verbruggen
Debby de Vries groep 3



Op Donderdag Marian Fikenscher, Carin Diphoorn
Debby de Vries groep 3

Reservemoeder Mevr.Erica Vos en Mevr.Yvonne Metselaar

Kinderen aanmelden voor de overblijf
Nieuwe overblijfkinderen kunnen zich aanmelden via het formulier dat zij ontvangen. Ook alle
andere bij ons bekende kinderen hebben dit inmiddels weer allemaal gedaan. In dit formulier staan
onder andere de dagen dat u, uw kind of kinderen wilt laten overblijven. Mocht u om welke reden
dan ook toch nog van een andere dag gebruik moeten maken van de overblijf (anders dan
aangegeven!) dan altijd eerst even bellen of dit wel kan!.
Ook als kinderen niet komen dit goed aan ons doorgeven graag.
Te grote groepen kinderen onverwachts mag niet als er niet genoeg toezicht is. Volgens de richtlijn
vanuit de overheid moet het wel te overzien zijn voor de overblijfkrachten.
Als het erg slecht weer is komen er veel extra kinderen bij zonder dat wij dit dan weten.
Dus altijd een avond van te voren even bellen of de volgende ochtend voor 9 uur. Een mail
mag natuurlijk ook dit kan naar fam.havelaar@home.nl
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4a Wat zijn de regels voor het overblijven bij de Bovenbouw
Bovenbouw:
De kinderen verdelen zich over twee ruimtes.
Een groep in de grote hal en een groep in een lokaal, dit zijn de jongste kinderen groep 4 en 5.
De moeders noteren de namen van de kinderen en vragen indien nodig, of ze geld mee hebben.
We beginnen met een gebed. Hiervoor zijn briefjes (boek) in de koffer om voor te lezen door de
kinderen. Zij willen dit altijd graag zelf doen. Ook het dankgebed gaat op deze manier.
Om wat rust te krijgen tijdens het eten, mogen de kinderen niet te veel van hun plaats afkomen.
Alleen om bijvoorbeeld afval weg te brengen. Is de groep erg groot, dan kunnen de kinderen dit
ook om de beurt ophalen met een emmertje.
We willen graag dat de kinderen de boterhammen opeten die ze bij zich hebben en de korsten. Als
dit niet hoeft van de ouders dan graag brood mee geven zonder korsten. Mocht u zelf er anders
over denken dan horen wij dit graag van u via een briefje.
Geen koek, snoep of prik meegeven. Mocht u koek meegeven dan graag voor de pauze van tien
uur.
Zo kunt u ook meewerken aan gezonde eet gewoonten voor uw kind. Ook zakjes vol hagelslag is
niet de bedoeling, dit word een smeerbende, er zijn ook kleine doosjes te koop. Onze voorkeur
blijft natuurlijk uitgaan naar gezond beleg!
In het belang van de kinderen die na het overblijven weer in het lokaal komen, halen we niet alle
stoelen van de plek. Alles wordt weer netjes achtergelaten.
De overblijfkasten staan in de gang tegenover het lokaal van groep 6. We mogen in de grote hal na
het eten verder verblijven als het nodig is. (slecht weer)
Tevens is er een grote groep buiten aan het spelen. Buiten zijn er twee moeders om de zaak waar
te nemen.
Er is voor de kinderen die graag binnen zijn gelegenheid bij slechtere weersomstandigheden voor
spelletjes en kleuren of spelen met de kraaltjes. Ook zijn er auto’s en lego voor de liefhebbers.We
maken het wel eens aantrekkelijk door een kleurwedstrijd te houden. Dit is voor de kinderen die
veel overblijven, en dan vooral tijdens slecht weer of de wintermaanden.
Als het heel slecht weer is mogen wij ook gebruik maken van andere overblijflokalen, zo kunnen
wij de bezigheden met de kinderen binnen beter overzien en in groepjes iets doen zoals twister, en
andere spelletjes waar ze normaal niet mee spelen.
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4b Wat zijn de regels voor het overblijven bij de Onderbouw
Onderbouw:
De kinderen beginnen gelijk na het plassen en handen wassen met gebed en gaan dan eten. Dit
gebeurt met groep 1 en 2 in de grote ruimte. Groep 3 gaat met een moeder naar een ander lokaal.
Na het eten komen de kinderen weer samen, buiten of bij slecht weer in de grote ruimte. Groep 3
kan ook in het eigen overblijflokaal blijven spelen.
De moeders zorgen tijdens eten voor het noteren van de knipkaartkinderen en kijken of ze
misschien los geld mee hebben.
En ook hier is de stelregel om zoveel mogelijk te blijven zitten.
De kinderen liever niet meer brood meegeven dan wat ze thuis normaal ook op kunnen eten.
Als de kinderen klaar zijn mogen zij iets uit de kast pakken om te tekenen, kleuren, enz. Er kan
ook een groep in de gymzaal.
Tijdens goede weersomstandigheden zijn de kinderen buiten met materiaal uit de schuur aan het
spelen. Er zijn hier regels over van ons en tevens namens het personeel .
Om 5 over 1 zijn de moeders klaar met opruimen en gaan de kinderen weer naar de
groepsleerkrachten, groep 3 ook want er is geen pleinwacht meer bij de bovenbouw!
Ons verzoek aan de ouders van erg jonge kleuters is, om in de gaten te houden of uw kind er wel
aan toe is om al veel gebruik te maken van de overblijf. Het blijkt dat voor kleuters het best nog
wel eens een te lange dag is als ze niet even thuis bij kunnen komen tussen de middag.
Let op!!! Let op !!!
Als algemene regel geldt voor de onder en de bovenbouw het volgende:

Kinderen die zich niet kunnen houden aan de regels van de overblijf kunnen worden
geweigerd!!! We geven een paar waarschuwingen door aan de ouders.

Zonodig belt de groepsleerkracht of de directeur naar de ouders.

Tijdens de overblijf mogen de kinderen niet in hun eigen klas (ook niet als er een leerkracht
aanwezig is!)

Zonder bericht van een leerkracht gaan wij er van uit dat ze ook voor spreekbeurten,
huiswerk, enz. geen toestemming hebben. Dit is hoofdzakelijk bestemd voor de bovenbouw.

Om 1 uur gaat de fluit als einde van de overblijf, dit is een teken om gauw op te ruimen voor
ons. De andere kinderen mogen op het plein. We wachten even op de eerste bel.

De kinderen gaan allemaal naar binnen want er is geen pleinwacht.(overblijfkinderen)

Zoveel mogelijk in de klas en niet op de gang blijven rondhangen.
Bij de bovenbouw is geen lijst om uw kind op te geven zoals dit wel op de onderbouw het geval is.
Wilt u wel de kleuters op blijven schrijven op deze lijst!!. Voor de kleintjes is het nog nodig
om te controleren of zij echt aanwezig zijn, dus houd vol dames (heren).De lijst hangt in de
gang van het grote plein als u de rechter ingang neemt….en dan aan de linkerkant aan het
prikbord.
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Wat zijn de kosten

De volgende bedragen gelden voor het overblijven.

Als een kind regelmatig gebruik maakt van de overblijfregeling ( wekelijks) dan graag een
knipkaart/ knipkaarten afnemen zoals:
€ 12,50 voor 10 keer
€ 25,00 voor 20 keer
€ 40,00 voor 40 keer (voordeel!)
€ 50,00 voor 50 keer enz.
De knipkaarten mogen samen gebruikt worden per gezin!
De knipkaarten zoals hierboven vermeldt zijn voor ons gemakkelijk en uw kind hoeft dan niet
steeds geld mee te nemen. Meerdere knipkaarten ineens geeft voordeel en is nog makkelijker voor
onze administratie. Dit wordt allemaal goed voor u bijgehouden.
Wij geven altijd een betaalbewijs mee aan de kinderen na betaling, dit in de vorm van een
kwitantie. Aan het eind van het schooljaar krijgt u een extra overzicht (denk daarbij vooral aan
groep 8 !) en mag u beslissen of u het geld terug wilt wat er dan nog staat of dat het bedrag kan
blijven staan. Ook bij kinderen die van school gaan geldt een terugbetaling als dit wordt
aangegeven.
De koffers gaan elke dag mee om de administratie bij te houden, want via de bank komt er
geld binnen. Mocht u dus vinden dat er iets niet klopt of heeft u vragen, bel dan gerust even
naar Hillie Havelaar, te bereiken op 618837 of 06–42164180 of via het e-mail adres
fam.havelaar@home.nl
Het overblijfgeld kunt u overmaken op onderstaand banknummer:
IBAN nummer
NL81 RABO 0346533716
T.n.v. de "Triangel Overblijf"
Naam van het kind / kinderen vermelden graag, en de groep!!
Graag via de bank betalen en het goed aangeven. Hillie blijft het wel bijhouden zoals voorheen!
Als de knipkaart bijna vol is krijgen de kinderen een briefje mee naar huis. Een knipkaart of
meerdere kaarten staan bij ons in een map, de datum dat uw kind/kinderen overblijven wordt
hierop ingevuld en het kind krijgt dus niet zelf een kaart mee.
De moeders die helpen krijgen een vergoeding van € 4,50 per uur. De meeste moeders sparen dit
liever op en krijgen drie maal per jaar deze vergoeding uitbetaald.
Het geld dat overblijft, gaat naar materiaal voor binnen en buiten, daar waar er op bepaalde
momenten behoefte aan is. Volgens de richtlijn vanuit de overheid moet er ongeveer 1 moeder
op de 15 kinderen aanwezig zijn. Moeders met meer opleiding mogen ook grotere groepen
kinderen begeleiden. Wel krijgen de moeders altijd een cursus aan geboden. Alle huidige
moeders hebben deze gevolgd. We wensen uw kind of kinderen een hele fijne overblijfperiode
toe!

Hartelijke groeten namens het overblijfteam en Hillie Havelaar.
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