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1. Inleiding  

 
In dit “Handboek Overblijven” zijn alle regels/afspraken betreffende het overblijven opgenomen. 
Het handboek ligt op school bij de directie en de overblijfcoördinator ter inzage.  
 
Het doel van dit boek is het overblijven in goede banen te leiden.  
 
Door de regels en afspraken structureel vast te leggen, ontstaat er richting de leerlingen, ouders/ 
verzorgers, overblijfkrachten, ouderraad, medezeggenschapsraad en het schoolteam 
duidelijkheid.  
 
Jaarlijks wordt het handboek herzien, en zonodig aangepast. 
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2. Overblijfcommissie  

 
Beschrijving van de commissie:  
 
De overblijfcommissie coördineert alle zaken die bij het overblijven aan de orde komen. Het 
overblijven op school valt onder de verantwoording van het schoolbestuur. De kosten voor het 
overblijven worden betaald door de ouders van de overblijvende leerlingen.  
 
De overblijfcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de ouders, leerlingen, 
overblijfkrachten, de leerkrachten en directie.  
 
Samenstelling overblijfcommissie:  
Overblijfcoördinator(s)  : Ellen Hoeben     
Penningmeester   : Debbie Musch en ellen Hoeben 
Contactpersoon namens het team  : Connie Wieten 
 
Overblijfkrachten voor schooljaar 2018-2019:  
 
Conny Kleypoel 
Yvonne Straatrube 
Ellen Hoebe 
Lita Ori 
Josta Ijsenduijk 
Nadjet  
Bahija  
 
 
 
2.1 Algemene afspraken voor leden van de overblijfcommissie:  
 
Regels en afspraken zijn vastgelegd in het “Handboek Overblijven”. Zij worden jaarlijks 
geëvalueerd, en zonodig aangepast.  
 
De overblijfcommissie vergadert 4-5 x per jaar (en zonodig extra). Hierbij is er aandacht voor: 
knelpunten, ruimte/onderkomen, activiteiten, veiligheid, gedragsregels, visie, scholing, en 
financiën.  
 
Er vindt tenminste 1x per jaar een algemene overblijf jaarvergadering plaats.  
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3. Financiën 

 
De ouderbijdrage voor het overblijven wordt aangewend voor:  
- onkostenvergoeding voor de overblijfkrachten en coördinator.  
- aanschaf/vervanging van speelgoed t.b.v. overblijven.  
- kosten van kopiëren, etc.  
- zo nu een dan een extraatje  
- huur lokalen  
 
De administratie van alle financiële zaken wordt bijgehouden op school ( via MijnTSO.nl), en 
wordt uitgevoerd door de penningmeester. 
 
Het financiële jaarverslag wordt verantwoord richting de directie, MR en het bestuur van ASG.  
 
 
 
3.1 Tekst Schoolgids  
 
Het volgende staat beschreven in de schoolgids van Bommelstein.  
 
Tussenschoolse opvang van 12.00 tot 12.50 uur.  
De TSO wordt georganiseerd door de TSO-commissie. Als uw kind naar de overblijf gaat, moet 
u via een MijnTSO.nl-account uw kind aanmelden. Deze registratie krijgt u bij het inschrijven van 
uw kind op Daltonschool Bommelstein, te verkrijgen bij de administratie of directie.  
 
U dient ‘s morgens voor 08.30 uur aan te geven of uw kind gebruik maakt van de overblijf. Ook 
wanneer uw kind onverhoopt geen gebruik van de overblijf dient u dit kenbaar te maken. De 
kosten voor de overblijf zijn per 1 januari 2017 2 euro per keer. Bij verkeerd of geen aanmelding 
worden extra kosten in rekening gebracht. 
De contactpersoon voor TSO-zaken is Ellen Hoebe. Zij is te bereiken via Mijnschoolinfo.nl 
 
 
 
3.2 Betalingswijzen  
 
Regelmatig  of Incidenteel overblijven:  
De betalingen verlopen digitaal en via het rekeningnummer van Daltonschool Bommelstein. 
Vanaf 1 januari 2017 kunt u via Ideal betalen binnen het systeem van MijnTSO.nl  

 
Daltonbasisschool Bommelstein rekeningnummer: NL46 INGB 0003 8489 28 

 
 
Uiteraard met de vermelding van: naam van uw kind (eren)  + groep + overblijf 
 
De kosten voor het overblijven zijn 2 euro per keer. 
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4. Huishoudelijk reglement “Overblijven op Bommelstein”  

 
Dit reglement wordt thuis besproken met de kinderen.  
 
4.1 Overblijftijden:  
 
De overblijftijd is van 12.00 uur tot 12.50 uur.  
 

12.00  De kinderen van groep 1 en 2 blijven in hun eigen groep. Daar gaan zij aan tafel 
zitten om te eten en drinken. 

  De kinderen van de groepen 3 en 4 blijven in hun eigen groep. Daar gaan zij aan 
tafel zitten om te eten en drinken. 

  De kinderen van de groepen 5 t/m 8 melden zich bij de overblijfkracht (in de hal) 
en gaan eerst naar buiten. 

12.00-
12.50 

 De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan meteen eten en drinken; de kinderen van 
groep 5 t/m 8 gaan eerst naar buiten en gaan om 12.25 uur naar binnen om te 
eten en drinken. Deze laatste groep gaat daarna niet meer naar buiten. 

12.40  De bel gaat, het signaal om al het (buiten)speelgoed op te ruimen. 

12.50  De kinderen van groep 1 en 2 worden naar hun klas teruggebracht. 

  De kinderen van de groepen 3 en 4  worden naar hun klas teruggebracht. 

  Terug in je eigen groep is ondertussen de eigen leerkracht aanwezig. Kinderen 
kunnen en mogen niet alleen in de groepen zijn; overblijf geeft een sein aan de 
leerkrachten dat de kinderen naar de groep teruggaan. 

13.00  Aanvang lessen 

 
 
Slecht weer programma:  
In geval van slecht weer blijven de kinderen binnen. Kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen  
(indien hun kleding dat toelaat) zelf een keuze maken om toch even naar buiten te gaan. Er 
wordt dan om 12.00 uur gestart met eten en drinken. Vanaf 12.50 uur gaan alle kinderen naar 
hun eigen klaslokaal, waar de leerkracht de verantwoordelijkheid overneemt.  
 
4.2 Tafelmanieren  
 
- De kinderen wachten op elkaar alvorens te beginnen met eten;  
- Etenswaren worden alleen aan tafel gegeten;  
- De kinderen blijven aan tafel tot de overblijfmoeders het sein geven dat er van  
  tafel gegaan wordt;  
- De kinderen gaan netjes met hun eten om; wat niet opgegeten wordt blijft in de  
  broodtrommel en gaat weer terug naar huis;  
- De kinderen hebben dus maximaal plusminus 30 minuten de tijd om hun eten op te eten;  
- Er mag gezellig gekletst worden; rustig en zacht;  
- Als de kinderen klaar zijn met eten ruimen ze alles van hun eigen tafel op.  
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4.3 Algemene afspraken  

Tijdens het eten:  
- De kinderen nemen zelf hun brood, drinken en fruit mee;  
- Meegebracht snoep wordt niet gegeten en aan de leerkracht overhandigd zodat zij deze aan  
  ouders kunnen retourneren 
- Overblijfkrachten helpen zonodig bij het openen/sluiten van de bekers en trommels, en  
  tassen;  
- Overblijfkrachten zien er op toe dat de kinderen ook daadwerkelijk eten en drinken;  
- Wanneer een kind niet op de overblijflijst van 8.30 uur staat krijgt desbetreffende ouder een  
  mailtje van de overblijf coördinator. In het geval van “te laat of vergeten “ opgegeven wordt een  
  extra 2 euro (per kind) in rekening gebracht; 
 
Na het eten:  
- Na het eten is er een mogelijkheid om een frisse neus te halen. 
- Tijdens het overblijven komen de kinderen alleen in het lokaal waar gegeten wordt. 
- Indien een kind een bezoek brengt aan het toilet wordt er rustig gelopen, de overblijflokalen  
  worden netjes achtergelaten.  
- Kinderen mogen binnen, in het overblijflokaal, om te knutselen, tekenen, lezen, en om   
  spelletjes doen.  
- Er wordt alleen gebruik gemaakt van de materialen van de overblijf.  
  De kinderen gaan zorgvuldig met alle materialen en speelgoed om. 
 
Speelgoed, mobiele telefoons en andere meegebrachte goederen. 
- Het meebrengen van speelgoed, mobiele telefoons en andere meegebrachte goederen tijdens  
  het overblijven wordt afgeraden.  
  Verlies, beschadiging of vermissing van het door een kind meegebrachte  
  speelgoed is voor eigen risico.  
- Mobiele telefoons worden aan de eigen leerkracht gegeven door de overblijfmedewerkers. 
- De kinderen kunnen tijdens het overblijven gebruik maken van het daartoe  
  beschikbaar gestelde spelmateriaal.  
 
Toezicht  
- De overblijfkrachten zijn uiterlijk 11.45 uur aanwezig. Dan volgt de dagaftrap, hierin wordt    
  de indeling doorgenomen en eventuele nieuwtjes besproken.  
- Het lokaal wordt klaargemaakt voor ontvangst; de placemats en prullenbakken worden  
  klaargezet op de tafels. 
- De overblijfkrachten zijn om 12.00 uur in het overblijflokaal.  
- Uitgangspunt is dat er 1 overblijfkracht op maximaal 10 kinderen aanwezig is.  
- Als er overblijfkinderen buiten spelen zijn hierbij in ieder geval 2 overblijfkrachten  
  aanwezig ook al spelen er meer dan 30 kinderen buiten. 
- Als er overblijfkinderen binnen spelen is hier in ieder geval 1 overblijfkracht 
  aanwezig.  
- De overblijfkrachten zorgen voor het netjes achterlaten van de overblijflokalen.  
  Tafels afnemen, vloer vegen en volle vuilniszakken in de container deponeren.  
- Om 13.15 uur zijn de overblijfkrachten klaar. 
 

 


