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Overblijven
Uit de schoolgids
De school is op grond van de wet verplicht de leerlingen in de gelegenheid te stellen onder
toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te
brengen. Het overblijven op onze school is geregeld met behulp van (gecertificeerde)
overblijfmoeders. We eten met de kinderen en besluiten de maaltijd met lezen uit de
kinderbijbel en gebed. Vervolgens gaan de kinderen onder begeleiding van een ouder buiten
spelen. De kosten die aan de overblijfmogelijkheid zijn verbonden, komen voor rekening van
de ouders, in zoverre zij binnen een bepaalde straal rond de school wonen.
Voor de leerlingen die ver weg wonen en voor wie de pauze tussen de middag te kort is om
naar huis te gaan, bestaat de mogelijkheid om op school te blijven eten. We eten met de
leerlingen van 12.05 uur tot 12.30 uur. De overblijfouders houden van 12.30 uur tot 13.00 uur
toezicht op het plein. Overblijfouders krijgen daarvoor een vergoeding.
Sinds cursusjaar 2010-2011 vragen we van ouders die binnen een bepaalde straal rondom de
school wonen een vergoeding van €1,50 per kind per keer. We doen dit via een zogenaamde
overblijfstrippenkaart. De strippenkaarten zijn te koop bij meester Brussaard of mw. Morren.
Er is een strippenkaart met 5 strippen (€7,50) en een van 10 strippen (€15,-).
Werkwijze
Op onze school werken we met twee overblijfgroepen:
 Kleuters: groep 1 en 2 (1 overblijfouder);
 Groepen 3 tot en met 8 (2 overblijfouders).
De kleuters blijven over in een leeg lokaal op de kleuterafdeling. Ouders van kleuters die
overblijven geven dat even door aan de leerkracht van hun zoon of dochter. Het
overblijfbonnetje kan de leerlingen tussen de middag aan de overblijfouder geven.
Leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 blijven tussen de middag over in het
handvaardigheidlokaal. De overblijfbon wordt daar aan de overblijfouder gegeven.
Voor en tijdens het:
 Een van de overblijfkrachten zorgt ervoor dat de tafels worden gedekt met de
tafelzeilen;
 Als er per abuis te weinig overblijfmoeders zijn benader je een leerkracht om in te
vallen. De leerkrachten zijn hiervan op de hoogte;
 De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verzamelen zich tussen 12.05 en 12.10
uur in het overblijflokaal. Een van de overblijfmoeders gaat iets over 12 uur naar
beneden om de leerlingen van groep 3 en 4 op te halen. Leerlingen die overblijven
mogen iets eerder het lokaal uit dan leerlingen die niet overblijven. De leerkracht zorgt
ervoor dat de leerlingen op tijd vertrekken;
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De bonnetjes worden voorzien van een naam en in het daarvoor bestemde bakje
gedaan. De namen van de leerlingen die geen bonnetje inleveren worden in de
daarvoor bestemde map opgeschreven. We zullen deze lijst regelmatig controleren en
indien nodig contact opnemen met de ouders van deze leerlingen. In de map zit ook
een lijst waarop de aantallen overblijvers geregistreerd kunnen worden. Zo kunnen we
in de gaten houden of de groepen wat aantal betreft werkbaar blijven;
Om 12.10 uur begint één van de overblijfouders met gebed. Als leerlingen te laat zijn
kunnen ze op de gang voor zichzelf beginnen en daarna aansluiten bij de groep;
Tijdens het eten blijven de leerlingen op hun kruk zitten. Afval gooien we weg bij het
verlaten van het overblijflokaal;
Tegen 12.30 uur lezen we een stukje uit de kinderbijbel eindigen we met gebed. Op
vrijdag lezen we in plaats van de kinderbijbel uit een dagboek;
De leerlingen zorgen er zelf voor dat hun plaats netjes opgeruimd is.

Na het eten:
 Na het verlaten van het overblijflokaal bergen de leerlingen hun brooddoos e.d. op in
hun tas bij het eigen lokaal. Dit is ook het moment om gebruik te maken van het toilet.
We vinden het belangrijk dat dat rustig (lopen, niet rennen, zachtjes pratend) gebeurd.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 verlaten als eerste het overblijflokaal. Met de
leerlingen van groep 3 en 4 gaat een overblijfouder naar beneden en die gaat ook mee
naar buiten. De andere overblijfouder kan het lokaal opruimen en zorgt ervoor dat
alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 via de trap bij groep 8 naar beneden en
buiten gaan. Na ongeveer 10 minuten zijn alle overblijfleerlingen buiten.
 Bij mooi weer gaan de leerlingen direct daarna naar buiten. De leerlingen mogen niet
in een lokaal blijven, tenzij de leerkracht het tegen de overblijfmoeder heeft gezegd;
 De overblijfkracht die met de kleuters heeft gegeten, zorgt ervoor dat ook deze
leerlingen (rustig!) buiten komen. De materialen voor de kleuters staan in de berging.
De sleutel hangt in het magazijn van groep 2.
 Bij slecht weer verzamelen de kleuters zich in het hoekenlokaal. Een van de
overblijfouders van de groepen 3 tot en met 8 loopt met de leerlingen van de groepen
3 en 4 mee naar beneden, zodat ze hun spullen op kunnen ruimen. Vervolgens mogen
de leerlingen wat tekenspullen of een spel uit de klas pakken om te spelen in het
speellokaal. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 ruimen hun spullen rustig op,
pakken wat tekenspullen of een spel uit de klas en spelen dit in het overblijflokaal of
het lokaal naast groep 5. De leerlingen zorgen er zelf voor dat de spelletjes weer netjes
worden opgeruimd. We vragen de overblijfouders daarop toe te zien.
 Buiten of in het lokaal blijven de overblijfkrachten toezicht houden;
 Om 13.00 uur komt de pleinwacht naar buiten en neemt de verantwoordelijkheid van
de moeders over. In geval van regen gaat om 13.00 uur de regenbel (drie korte bellen),
waarna de kinderen van het overblijven het eigen lokaal opzoeken. De leerkrachten
zullen het toezicht dan overnemen. Om 13.05 uur worden de kleuters door de
overblijfkracht naar het lokaal gebracht. De leerlingen komen pas het plein op als de
verantwoordelijke leerkracht het hek opendoet. De overblijfmoeders leggen de ballen
of materialen voor de spellen binnen in de kamer van Ineke. In de bak van de softballen
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zitten ook enkele andere materialen (tafeltennisbladjes, springtouwen etc.) die
gebruikt kunnen worden tijdens het overblijven. Ook deze materialen worden om
13.00uur door de overblijfmoeder teruggebracht.
Algemeen:
 Als een leerkracht een leerling ziet die zich niet aan de regels houdt, grijpt de leerkracht
in.
 De leerling krijgt wanneer hij of zij zich niet aan de regels een vermelding op een papier
dat op de zijkant van de kast in de personeelskamer hangt. We adviseren om de
leerling mee te nemen op het moment dat je de naam opschrijft. Bij een tweede
overtreding binnen één week (graag dus ook datum bij de naam noteren) volgt er een
straf. Deze straf wordt door de groepsleerkracht van de leerling gegeven. De
overblijfouder of leerkracht geeft dit dus door aan de leerkracht van het kind zelf. Deze
lijst gebruiken we niet alleen voor het overblijven, maar ook voor de pauzes e.d.
Regels voor de leerlingen
Tijdens het eten (kleuters):
 Tijdens het eten blijven de kleuters op hun stoel zitten. Wie klaar is met eten kan een
Bimbam bekijken;
 De kleuters mogen tijdens het eten (één voor één) naar het toilet.
Tijdens het eten:
 Aan tafel eten we rustig en praten we zachtjes met onze buurman of buurvrouw;
 We eten het brood en drinken het drinken dat we van thuis meegenomen hebben
helemaal op;
 We blijven van elkaar en van elkaars spullen af;
 Tijdens het eten gaan we niet naar het toilet;
 We spreken de overblijfmoeders aan met u.

Tijdens het buitenspelen:
 We lopen rustig door de gang;
 De kleuters spelen in principe op het kleuterplein. Daar mogen ze spelen met de
materialen uit de kleuterberging. Kleuters mogen ook op het grote plein spelen, maar
dan niet met de kleutermaterialen. Die blijven altijd op het kleuterplein. De leerlingen
van de groepen 3 tot en met 8 mogen niet met deze materialen spelen en ook niet op
het kleuterplein komen (m.u.v. het lijnentikspel dat gemarkeerd is op het plein).
 De hekken van het schoolplein zijn tussen 12.30 en 13.00 uur dicht. De hekken gaan
open als de pleinwacht naar buiten komt en de wisseling van de wacht plaats vindt;
 Tussen 12.30 en 13.00uur mag je met de ballen die speciaal voor het overblijven zijn
aangeschaft spelen. Deze ballen liggen in de kamer van Ineke Morren. Deze ballen
moet om 13.00 uur weer worden teruggelegd. Met deze ballen kan trefbal, volley- of
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lijnbal etc. worden gespeeld. Deze ballen zijn niet geschikt voor voetbal. We voetballen
niet op het schoolplein.
Tijdens het overblijven mag er geskeelerd, geknikkerd en gewaveboard worden.
Springtouwen en meer van dat soort spelletjes mogen ook. Skelters en spacescooters
zijn niet toegestaan.
Veel spellen zijn toegestaan. We willen echter niet dat leerlingen aan elkaar (‘s kleren)
trekken, stoeien of vechten.
Leerlingen die buiten zijn, mogen niet meer naar binnen. De overblijfballen moeten
direct aan het begin van het buitenspelen meegenomen worden. Het is ook niet de
bedoeling dat leerlingen die buiten zijn nog naar het toilet gaan (op een enkele
uitzondering na).

Voor de kleuters geldt:
 Bij slecht weer mag er in het lokaal met de speelwerkverdieping worden gespeeld. Het
is daarbij wel de bedoeling dat de verschillende materialen in de juiste hoek blijven;
 De ballen uit het speellokaal van de kleuters mogen niet mee naar buiten. Voor het
buitenspelen mogen de materialen uit de kleuterberging worden gebruikt.
Zorgleerlingen
Soms hebben we te maken met leerlingen die minder goed in staat zijn om hun eigen gedrag
te reguleren. Dit kunnen leerlingen met een gediagnostiseerde beperking zijn, of leerlingen
waarbij de onderzoeken nog lopen. In deze gevallen zullen we per kind kijken of het mogelijk
is om deze leerlingen mee laten eten met de reguliere groep. Als dat niet lukt maken we een
extra overblijfgroep onder verantwoordelijkheid van een leerkracht.
Vervanging
Mocht je onverhoopt door ziekte niet kunnen overblijven kun je dat melden op school. De
school is op dat moment verantwoordelijk om vervanging te regelen. In alle andere gevallen
gaan we ervan uit dat de overblijfkrachten zelf (op tijd) vervanging regelen. Graag krijgen we
wel even bericht welke ouder vervangt.
Coördinatie
 Ineke Morren is aanspreekpunt voor alle praktische zaken (rooster, materialen etc.).
Ineke werkt regelmatig op school, maar is ook per mail bereikbaar:
imorren@smdbwekerom.nl
 Gerard Brussaard is aanspreekpunt voor alle meer beleidsmatige zaken (regels etc.) en
vragen over het gedrag van leerlingen (gbrussaard@smdbwekerom.nl).
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