
Reglement overblijven  
• Per locatie is een teamlid aanspreekpunt voor het overblijven en zit samen met de 
Overblijfcoördinatoren in de werkgroep overblijven. Op de locaties Stampioendreef is dat juf Emmy 
Palli en op de locatie Groeneweg en Turfpad juf Purdey Giesbers. 

•Op alle whiteboards naast de deuren van de klaslokalen hangen overblijflijsten. Ouders kunnen 
hierop aangeven of kinderen wel of niet overblijven. 

• Aan het begin van elke ochtend controleert de leerkracht de absenten- en de overblijflijst. 

• Als vaste overblijvers bij een vriendje of thuis mogen eten, dan dienen de ouders dit schriftelijk 
door te geven aan de leerkracht. Die geeft dat op de overblijflijst door aan de overblijf. Geen 
schriftelijke toestemming van de ouders aanwezig, dan geen toestemming om elders te gaan eten. 

• Zieke kinderen die in de middagpauze opgehaald worden, of kinderen die niet naar buiten mogen 
van de ouders, vallen onder de verantwoording van de leerkracht(en). 

• Overblijfcoördinatoren en overblijfkrachten blijven over volgens een vooraf bepaalt rooster. We 
gaan in principe uit van twaalf tot vijftien kinderen per overblijfkracht. 

• Indien er niet voldoende overblijfkrachten te regelen zijn, fungeert een ouder van een niet te volle 
groep als vliegende keep. 

• De overblijfkrachten zijn uiterlijk 11.55 aanwezig bij hun groep. 

• De kinderen krijgen voor het eten de gelegenheid om naar het toilet te gaan, tijdens het eten wordt 
er niet onnodig gelopen. Tot uiterlijk 12.30 uur krijgen zij de gelegenheid om hun brood op te eten, 
nieuwe kleuters tot 12.45 uur. 

• De ouders wordt gevraagd om alleen brood mee te geven, geen andere maaltijden. Een gezonde 
snack is welkom. 

• Vanaf 12.15 uur houden overblijfkrachten toezicht op het plein. 

• Als het weer het toelaat spelen de kinderen altijd buiten. (denkt u hierbij aan jassen, mutsen, sjaals 
en wanten) 

• Kinderen horen de overblijfkrachten met respect en fatsoenlijk te behandelen. 

• Als een leerkracht tijdens het overblijven, vindt dat er een niet acceptabele situatie ontstaat, 
bespreekt de leerkracht dit met de overblijfkracht na het overblijven. Alleen in uiterste noodzaak 
grijpt een leerkracht in. 

• Als een leerling zich misdraagt dan krijgt hij een waarschuwingskaart mee om aan de leerkracht 
verantwoording hierover af te leggen. Indien noodzakelijk zal de leerkracht contact zoeken met een 
van de ouders van de betreffende leerling. Ook het locatieaanspreekpunt wordt hierover 
geïnformeerd. In principe moet dit volstaan om te zorgen dat het gedrag zich verbetert. 

• Bij ernstige misdraging (aangegeven door de overblijfkracht) wordt er met de ouders contact 
opgenomen door de leerkracht (bij herhaling de directie) om maatregelen te bepalen om dit soort 
gedrag te voorkomen. De groepsleerkracht en het locatieaanspreekpunt worden hiervan in kennis 
gesteld. In het ergste geval kan dit leiden tot uitsluiting van de overblijf voor kortere of langere tijd. 
In principe heeft dit laatste middel niet de voorkeur. 



• De kinderen mogen bij het binnen spelen niet zonder toestemming van de leerkracht of 
overblijfkracht met materialen uit de klas spelen. Er wordt tijdens het overblijven geen gebruik 
gemaakt van de computers in de klas. Ook de materialen op de gang (zoals zandtafels) vallen 
hieronder. 

• Bij het binnenspelen mag er film gekeken worden op het smartboard. 

• Indien EHBO nodig is, wordt de hulp van de leerkrachten met een EHBO-diploma en/of een BHV-er 
ingeroepen. 

• Eigen speelgoed meenemen is niet aan te raden, overblijfkrachten en school zijn hier niet 
verantwoordelijk voor. 

• Overblijven kan d.m.v. een familiekaart of abonnement. Deze zijn beide aan te schaffen door 
middel van een bankbetaling. Eventuele vragen kunt u mailen naar: overblijven@rkbswillibrord.nl 

• Familiekaarten zijn geldig t/m groep 8, het resterende bedrag wordt terugbetaald als het jongste 
kind de school verlaat. Langdurige wanbetaling kan leiden tot uitsluiting van tussenschoolse opvang. 

• Voor 12.45 uur mogen er geen andere kinderen op het plein. Om 12.50 uur komen de leerkrachten 
naar het klaslokaal, waar de overblijfkinderen dan al zijn. De overblijfkracht wacht tot de leerkracht 
aanwezig is. Andere kinderen mogen voor die tijd NIET zonder begeleiding in de klas. Bijzonderheden 
worden nog even mondeling aan de leerkracht doorgegeven. 

• Bij moedwillige vernielingen van overblijfmateriaal/speelgoed zullen de kosten in rekening worden 
gebracht bij de ouders. 
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