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Handleiding overblijven  

 

Vóór het overblijven 

 

 Van belang om te weten: 

 Tijdens het overblijven mogen eigen, niet schoolgaande kinderen, meegenomen worden. 

 Ouders kunnen er, indien nodig, per half jaar voor kiezen wel of geen overblijfouder te zijn.  
Er kan gewisseld worden per 1 september en 1 februari. U dient wel vroegtijdig aan te geven dat u wilt wisselen! Als u 
besluit te wisselen of te stoppen als overblijfouder heeft u twee maanden opzegtermijn. 

 Bij onderling ruilen dient men dit aan te geven in de overblijfmap en te melden bij de desbetreffende overblijfcoördinator 
van de onder- of bovenbouw. Coördinator van de onderbouw is Nellie van Klaveren: 06-44129770, coördinator van de 
bovenbouw is Aria Harskamp: 06-44129772. Probeer eerst te ruilen met degene die de volgende week op het rooster 
staat. 

 Bij ziekte: Eerst proberen om zelf te ruilen met een andere overblijfouder in de desbetreffende groep. Als dat niet lukt: 
vóór 10 uur bellen naar de desbetreffende overblijfcoördinator! 

 Een leerling mag nooit alleen in de klas blijven. 

 Problemen met leerlingen worden door de pleinwacht genoteerd in de map van de groep waar de desbetreffende leerling 
zit. 

 Als de kinderen de pauze binnen hebben doorgebracht gaan we om 12:50 uur opruimen. 

 Kinderen die plotseling thuis willen eten om 12:00 uur worden overgedragen aan de eigen groepsleerkracht die beslist of 
dat mogelijk is. 

 We streven ernaar om 12:20 uur buiten te zijn!    Voor de kleutergroepen is dit 12:30 uur! 

 Eén keer per jaar wordt er een overblijfcursus gegeven op school waarvoor u zich kunt opgeven via het volgende 
mailadres: cto@ehsboskoop.nl,  t.a.v. de roosterplanner. 

 
 

Tijdens het overblijven 

 
Wat van u verwacht wordt: 

 U bent aanwezig van 11.55 uur tot 12.50 uur! 

 Om 11.55 uur eindigt de leerkracht de ochtend met gebed en bidt voor het eten. 

 Uw eerste taak is het invullen van de absentielijst voor het geval zich calamiteiten voordoen. 

 Als er achter de naam van een kind een sterretje staat, betekent het dat er medische info is. Deze info is vertrouwelijk en 
zit achter de absentielijst 

 Tijdens het overblijven hanteert u de onderstaande regels (genoemd onder ‘wat van de leerlingen verwacht wordt’ en 
‘maatregelen’)!! 

 Tijdens het eten kunt u met de klas naar een CD luisteren of uit een boek voorlezen. 

 U leest de overdrachtsinformatie van de leerkracht en u vult het overdrachtsformulier in. Ook positieve info/reacties zijn 
welkom! 

 Om 12:15 uur laat u de kinderen hun spullen opruimen en hun tafel leegmaken. Daarna besluit u de maaltijd met 
Bijbellezen en gebed. 

 Dit betekent dat u er zorg voor moet dragen dat er geen kinderen vóór 12:15 uur buiten zijn.  

 In de map en op de website vindt u het pleinwacht- en takenrooster waarop u kunt zien wat van u verwacht wordt na het 
overblijven in de klas. Als u pleinwacht heeft, zorgt u dat u om 12:15 uur buiten bent!  

 Als de kinderen buiten zijn, zet u eerst alle ramen open!  

 Daarna gaat u tafels afnemen en vegen. 
 
Wat van de leerlingen verwacht wordt: 

 Tijdens het eten blijf je zitten en zit je op je eigen vaste plaats. 

 Je gebruikt het eten en drinken waarvoor het bedoeld is. 

 Gedurende het eten mag je praten als je dat rustig doet. 

 Een redelijke opdracht van een overblijfouder volg je altijd op. (Deze regel geldt ook voor buiten!) 

 Wanneer je tegen een overblijfouder spreekt, doe je dat netjes en beleefd. (geldt ook voor buiten!) 

 Om 12.15 uur* wordt je stil en eerbiedig om te luisteren naar het Bijbellezen. Voor de kleutergroepen is dit over het 
algemeen iets later dan 12.15 uur. 

 Na het danken ruim je de tafel leeg en gooit afval in de bak. 

 Iedereen gaat daarna naar buiten! 

 Als het buiten regent, blijf je in je eigen overblijflokaal. 
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Maatregelen 

 Bij het overtreden van een regel (binnen of buiten) wordt één waarschuwing gegeven. 

 Na die waarschuwing is de volgende maatregel: een strafkaart. De kaarten kunt u achter in de overblijfmap vinden. 

 De strafkaart moet door u ingevuld worden met datum, naam en aard van de overtreding. 

 Bij thuiskomst stelt u de coördinator op de hoogte (06-44129772 of 06-44129770). Zij zal de ouders van de betreffende 
leerling bellen. 

 Na 3 keer een strafkaart mee naar huis gekregen te hebben, moet de leerling 3 dagen thuis eten. 

 Als er zich problemen voordoen bij het overblijven kunt u dat ook altijd aangeven bij de overblijfcoördinator. 
 
 
 

Omloop kleuters 

 De omloop van de kleuters is uiterlijk om 12:00 uur aanwezig. 

 Bij aankomst haalt u eerst de sleutel. De jufs kunnen u vertellen waar de sleutel ligt. 

 Daarna maakt u de deurkrukken en toiletten schoon met de daarvoor bestemde glorixdoekjes.  

 In de keuken liggen ook latex handschoenen. 

 U kijkt in alle 3 kleutergroepen even door het raam om te vragen of u nodig bent en of alles goed verloopt. 

 Daarna sluit u alle buitenhekken. 

 Het buitenspeelgoed voor de zandbak kunt u vinden in de rechterschuur. De deur kunt u openen met de sleutel en  
het speelgoed zit in een blauwe zak. Om 12.50 uur ruimt u, samen met de andere moeders, dit speelgoed weer op. 

 De omloop moet vanaf 12:20 uur altijd zichtbaar zijn op het plein! U bent er voor extra calamiteiten in de groepen en op 
het plein! 

 Als de overblijfouder die pleinwacht heeft niet naar buiten komt, kunt u haar daar op aanspreken. 
 

 
 

Pleinwacht  

 Er zijn twee ouders pleinwacht op het grote plein en twee op het kleuterplein.  

 De leerkrachten en andere overblijfouders kunnen u vertellen waar de sleutel ligt. Draag deze sleutel duidelijk zichtbaar 
bij u zodat de kinderen weten wie pleinwacht heeft. 

 Het speelterrein voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is tot het fietsenhok. Het voetbalrooster hangt op beide deuren. 
Ballen worden niet van het dak gehaald. Als het te wild gaat, kunnen de overblijfouders er iets van zeggen of straf geven 
(één week niet voetballen). 

 Belangrijk: Spreek met elkaar af wie welk deel van het plein in de gaten houdt!!  

 Zorg dat om uiterlijk 12:20 uur (voor de kleutergroepen is  dit 12:30 uur) alle deuren gesloten zijn en dat er geen leerlingen 
meer binnen zijn. 

 Om 12.50 uur gaan de leerkrachten pleinwacht lopen en kunt u naar huis. Het pleinwachtrooster voor de leerkrachten 
hangt op de deur en in de personeelskamer. Zo kunt u precies zien welke leerkracht er vanaf 12:50 uur verantwoordelijk is 
voor de kinderen op het plein. 

 Eerder dan 12.50 uur mag u niet weggaan i.v.m. calamiteiten die zich kunnen voordoen! 

 Als er bijzonderheden zijn met leerlingen is er tijd om het te bespreken tussen 12.50 en 13.00 uur. 
 
 

Overblijfouders van groep 8(B): 

 U maakt de tafels schoon, veegt uw eigen klas en reinigt, indien nodig de toiletten bij groep 3 met de glorixdoekjes die u 
kunt vinden in het keukenkastje van de personeelskamer. In de personeelskamer vindt u ook latex handschoenen. 

 Voor 12:20 uur is het de bedoeling dat er twee sleutels opgehaald zijn door de pleinwachtouders. Op de 
 roosters kunt u zien welke ouders pleinwacht lopen. (De derde sleutel is voor uzelf).  

 Vervolgens loopt u een rondje door de school om te kijken of alles gaat volgens het pleinwacht- en takenrooster. 

 Om 12:50 uur controleert u of de sleutels weer teruggehangen zijn door de pleinwachten. 

 Als overblijfouders vragen hebben, kunnen ze die stellen aan u als overblijfouder van groep 8B. Als u ook geen antwoord 
heeft, kunt u altijd bellen naar de overblijfcoördinator. 

 U bepaalt, eventueel met andere overblijfouder, of het te hard regent zodat de kinderen beter binnen kunnen blijven. In 
dat geval drukt u beide bellen drie keer tegelijk in. De bellen kunt u vinden in de personeelskamer links naast het 
keukenblok.  . 


