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Inleiding
“Gezellig, samen een boterham eten en ontspannen.”
De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de
(middag)pauze op school en onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze
overblijfleerlingen op school de gelegenheid krijgen om te lunchen onder veilige
omstandigheden en in een geborgen sfeer.
Het is van het grootste belang te realiseren dat deze tussenschoolse opvang deel uitmaakt
van de schooldag, en dat alle partijen erbij gebaat zijn dat het overblijfsysteem goed
functioneert.
Om dit te realiseren is dit overblijfprotocol opgesteld door de overblijfcoördinator, in
samenwerking met het team van overblijfkrachten, het onderwijsteam en de directie van de
school.
Het protocol is opgesteld met duidelijke regels voor alle betrokken partijen(leerlingen,
schoolteam, overblijfkrachten, en ouders), zodat alle betrokkenen weten wat ze van elkaar
kunnen verwachten.

Doelstelling
Doelstelling van de tussenschoolse opvang is de kinderen de mogelijkheid te geven om
tijdens de lunchpauze te lunchen en ‘bij te tanken’ onder veilige omstandigheden.
Overblijven moet voor de kinderen een leuk, gezellig en ontspannen uur zijn, waarin ze
rustig hun brood kunnen eten en daarna buiten kunnen spelen.

Pedagogische Uitgangspunten
Tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Tussenschoolse opvang is
leuk, er is een sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Het belang van het kind staat
centraal. Kinderen moeten mogelijkheden krijgen om op te groeien tot zelfstandig
individuen. Zelfvertrouwen, zelfwaardering en sociale vaardigheden zijn daarbij belangrijke
aspecten.

Pedagogische visie in de praktijk
Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk om de veiligheid van alle
kinderen te kunnen garanderen, deze worden vastgelegd in dit school specifieke
overblijfprotocol.
Het overblijfprotocol is voor een ieder, die met het overblijven te maken heeft, een
reglement waarin afspraken zijn opgenomen waaraan een ieder zich dient te houden.

Organisatie
Alle kinderen van de school kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Ouders
van nieuwe leerlingen dienen hun kind aan te melden bij de conciërge van de basisschool,
Richard Pertijs.
Gerry Thijs organiseert, in samenwerking met overblijfcoördinator Danielle Tak, de opvang
en is aanspreekpunt voor alle partijen en verantwoordelijk dat het protocol wordt nageleefd
zodat goede opvang is gewaarborgd.
Er zijn overblijfkrachten die ingezet worden op een vaste dag en zij ontvangen
hiervoor een vergoeding.

Draaiboek
Alle overblijvers gaan om 12.00 uur vanuit de klas naar de overblijfruimte. Ze nemen hun tas
met daarin hun lunch en hun jas mee naar de overblijfruimte. De jas wordt aan de kapstok in
de hal naast het overblijflokaal opgehangen. Er gaat tijdens het overblijven niemand terug
naar de klas. Alle kinderen die overblijven maken gebruik van de toiletten in de hal bij het
overblijflokaal, wanneer dit nodig is.
Er is de mogelijkheid om een boterham met ham/kaas te laten grillen (tosti) of een zakje
soep warm te laten maken. Ook is er siroop of thee voor de liefhebbers. Als de kinderen dit
doorgegeven hebben aan de overblijfkracht, zoeken ze een plekje in de overblijfruimte.
Er wordt zittend aan een tafel gegeten tot ongeveer 12.15 uur. Er wordt op een rustige
manier met elkaar gesproken tijdens het eten. Met het eten of drinken wordt niet geknoeid
en er wordt niets weggegooid. Wat niet is opgegeten, gaat mee terug naar huis. Snoepen
mag na de maaltijd. Overblijvers ruimen zelf hun afval op in de zakjes die daarvoor
doorgegeven worden.
Wanneer de overblijfkracht het aangeeft mogen de kinderen van tafel. Ze zetten hun tas in
de hal weg en gaan via de deur naast het overblijflokaal naar een van de speelplaatsen. Daar
wordt er gespeeld onder begeleiding van een overblijfkracht Er wordt spelmateriaal ter
beschikking gesteld, dat na gebruik door de kinderen wordt opgeruimd. Bij vernieling
worden er kosten in rekening gebracht bij de ouders.

Bij slecht weer, wordt er gespeeld in de gymzaal van de school of is er een alternatieve
activiteit in de overblijfruimte.
Om 13.00 uur draagt de overblijfkracht de speelplaats over aan een leerkracht. Dan pas
mogen kinderen die thuis hebben gegeten het plein op.

Communicatie
Praktische vragen kunnen gesteld worden aan Gerry Thijs (gerry_thijs@hotmail.com) of
Danielle Tak (d.tak@borgesius.net).
De overblijfkrachten dienen op de hoogte te zijn van de dagen dat het kind overblijft. Blijft
een kind incidenteel over of blijf het juist een keer niet over, dan dient de overblijfkracht
daarvan op de hoogte gesteld te worden door de ouders via gerry_thijs@hotmail.com.
Van incidenten en ongelukken wordt door de overblijfkrachten verslag gelegd op een
incidentenformulier. Overblijfkrachten geven de leerkracht van de groep van het
betreffende kind hier een kopie van en bewaren originele exemplaren in een map. Tussen de
overblijfkracht en de leerkracht van het kind vindt overleg plaats wie de ouders inlicht.

Regels voor de kinderen
Ook tijdens het overblijven werken we met de Kanjer regels:






Ik ben te vertrouwen
Ik help
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

Aanvullend hebben we nog enkele andere regels:





We zullen aardig zijn voor groot en klein (dus ook correct taalgebruik).
We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Binnen de school is het een wandelgebied, daarbuiten hoeft dat lekker niet.
Een veilig spel? Dan mag het wel.

“Als een overblijfmoeder wat tegen mij zegt, luister ik naar haar en doe ik wat zij zegt.”
Als het mis gaat dan krijgt het kind een mondelinge waarschuwing. Helpt die waarschuwing
niet, dan volgt er een groene kaart (een waarschuwing op papier). Bij een volgende incident
volgt er een gele kaart (waarschuwing op papier die meegaat naar huis en, door de ouders
ondertekend, weer dient te worden ingeleverd bij de overblijfkracht). Blijkt het toch weer
mis te gaan, dan volgt een rode kaart (gaat mee naar huis en komt met een, bij de situatie
passende, sanctie). Er bestaat de mogelijkheid dat de sanctie inhoudt dat het kind een of
meerdere dagen niet meer mag overblijven en ouders zelf voor een andere oplossing
moeten zorgen.

De overblijfkrachten dienen de leerkracht van het betreffende kind of de
overblijfcoördinator op de hoogte te stellen van mogelijke incidenten of moeilijkheden met
leerlingen.

Kosten
Contant:
Overblijfkaarten (12 keer) kunnen gekocht worden voor €15,00 bij de conciërge Richard
Pertijs. Het is ook mogelijk dat het kind zelf €15,00 mee naar school neemt en bij een van de
overblijfkrachten een strippenkaart koopt. Voor incidenteel overblijven, kan eenmalig € 2,00
worden meegegeven aan het kind.
Via de bank:
Het bedrag, €15,00 voor 12x overblijven (of een veelvoud daarvan) kan overgemaakt worden
naar rekeningnummer NL 76 RABO 0180700375, t.n.v. ’t Bossche Hart, onder vermelding van
“.. (aantal) overblijfkaart(en) voor .. (naam kind)”.
Wilt u vervolgens in een mail naar Gerry (gerry_thijs@hotmail.com) aangeven dat u geld
heeft overgemaakt.
Voor éénmalig overblijven (€2,00) geniet contant betalen de voorkeur.

