Geachte ouders/verzorgers,
Dit boekje is een naslagwerkje waarin u alles kunt vinden over het overblijven op bs TaLente. Wij raden u
dan ook aan deze informatie goed te bewaren. Overigens staat deze informatie ook op de website van de
school, zodat u het altijd terug kunt vinden.
We hopen dat uw kind(eren) een fijne tijd zal (zullen) hebben tijdens de middagpauze op school.
Wij zullen in ieder geval ons best doen om het zo aangenaam mogelijk te maken.
Met vriendelijke groet,

De overblijfcommissie
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1. De overblijfdagen en tijden
Op onze school kunnen de kinderen tussen de middag overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. De tijden zijn van 12.00 uur tot 12.50 uur.
Alle groepen eten in een lokaal. De overblijvers van alle groepen (uitgezonderd de groepen 3/4) eten van
12.00 uur tot 12.30 uur en gaan, bij goed weer, daarna buitenspelen (tot 12.50 uur, dan gaan zij naar
binnen). De groepen 3 en 4 gaat eerst buitenspelen (bij goed weer) en gaan daarna om 12.30 uur eten.
Bij slecht weer spelen ze binnen.
2. Aanmelden en afmelden
Het is noodzakelijk dat u uw kind ieder schooljaar opnieuw aanmeldt d.m.v. een aanmeldingsformulier
met daarop de belangrijkste gegevens van uw kind die tijdens het overblijven van belang zijn. We
denken dan aan eventuele aanvullingen zoals medicijnen, diëten en op welke dagen uw kind overblijft.
Voor kinderen die naar verwachting niet of incidenteel overblijven dient óók het aanmeldingsformulier
ingevuld te worden. Dit aanmeldingsformulier graag voor de zomervakantie inleveren bij de huidige
groepsleerkracht.
Bij de start van de dag registreert de leerkracht op een lijst in de klas of zij die dag overblijven.

3. De kosten van het overblijven
Op onze school werken we met een zgn. strippenkaart.
Deze overblijfkaart kost € 12,50 (€ 25,=) en geeft recht op 10x (20x) overblijven.
De kaart wordt op school bewaard in een map en behoudt zijn geldigheid zolang uw kind op school zit. U
krijgt een berichtje als de kaart bijna vol is, zodat u tijdig een nieuwe kaart kunt kopen. Eventueel nietgebruikte strippen worden terugbetaald als uw kind de school verlaat.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 08.35 uur tot 08.45 uur is er kaartverkoop bij meneer
Martin.
Ook wanneer er sprake is van incidenteel overblijven dient er een strippenkaart aangeschaft te worden.
Het werken met een strippenkaart brengt minder administratieve werkzaamheden met zich mee dan het
registreren van contante betalingen. Dus; voor u voordeliger en voor ons gemakkelijker.
Contant betalen is dus niet mogelijk!!!
Nog gemakkelijker en voordeliger is een jaarkaart via de bank. Een jaarabonnement voor 4 dagen per
week overblijven kost € 120,=. Als u het jaarbedrag betaalt vóór 1 oktober mag u € 10,= van het
jaarbedrag afhalen. U betaalt dan dus € 110,= per jaar. Eventueel kunt u ook het jaarbedrag in 2
termijnen overmaken. De korting is dan echter niet van toepassing.
Ook bij 1, 2 of 3 keer per week overblijven kunt u per bank betalen. De kosten zijn dan als volgt:
1 dag per week
2 dagen per week
3 dagen per week

€ 30,€ 60,€ 90,-

De korting is dan niet van toepassing. Graag zien wij dan ook dat u het bedrag in één keer en tijdig
overmaakt.
Het banknummer is NL 61 RBRB 0956273823. Vermeld de naam –namen van het kind –de kinderen die
overblijven.
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4. Eten en drinken
U dient zelf te zorgen voor de maaltijd van uw kind. Denkt u hierbij ook aan het drinken voor tussen de
middag?
Helaas is er voor het schoonmaken en klaarmaken van fruit geen tijd. Wilt u dit daarom “eetklaar”
meegeven?
Wij zien erop toe dat uw kind drinkt en minstens één boterham opeet, tenzij met de ouders anders is
afgesproken.
Brood wat niet wordt opgegeten gaat in de trommel weer mee naar huis, zodat u zelf ook kunt zien wat
uw kind die dag heeft gegeten.
Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam van uw kind?
Een gezonde lunch draagt bij aan een goed functioneren na de middagpauze!

Tegen een klein snoepje NA het eten hebben wij geen bezwaar, wilt u het echter wel beperkt
houden?!
Lolly’s kunnen wij i.v.m. de veiligheid helaas niet toestaan.
5. Toezicht en begeleiding
Elke dag zijn er minimaal 4 overblijfkrachten aanwezig. Er is zowel binnen als buiten voldoende toezicht.

6. De kinderen van groep 1-2
De kinderen van groep 1-2 worden altijd door de eigen leerkracht of stagiaire naar het betreffende
overblijflokaal gebracht. De leerkracht blijft in het overblijflokaal tot de overblijfkrachten het ‘stilteteken’
hebben gegeven en de kinderen smakelijk eten hebben gewenst.
Tijdens het eten en drinken kunnen de kinderen rustig en gezellig met elkaar praten.

7. De kinderen van groep 3 t/m 8
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan om 12.30 uur naar buiten onder toezicht van minimaal drie
overblijfkrachten Zij spelen op de speelplaats van bs TaLente. De groepen 1 en 2 spelen om 12.30 uur op
het kleuterplein. De groepen 3 en 4 spelen van 12.00 uur – 12.30 uur op het kleuterplein.
Om 12.50 uur gaan alle leerlingen met de overblijfkrachten naar hun eigen klas.

8. Regels
Zowel voor de kinderen als hun ouders zijn er een aantal regels.
We verwachten van u dat u op tijd betaalt. Bij regelmatige wanbetaling zullen wij altijd de schoolleiding
inschakelen.
In het uiterste geval kunnen wij besluiten om uw kind(eren) de toegang tot het overblijven te ontzeggen.
In het geval van (regelmatig) wangedrag van uw kind zullen wij u altijd (telefonisch / schriftelijk) hiervan
in kennis stellen.
In het uiterste geval kunnen wij besluiten om het kind de toegang tot het overblijven te weigeren.
Incidenten geven wij door aan de leerkracht van de desbetreffende leerling.
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9. Afspraken voor de kinderen
1. Op school en in de klas hebben we (leef)regels en afspraken, deze gelden ook voor het overblijven.
• Een fijne school maak je samen
• Ook jij hoort erbij
• Wij zorgen voor elkaar
• Van proberen kun je leren
• Eerlijk zijn voelt fijn
2. We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten. Tassen zetten we op de grond.
Jassen hangen we in het garderobekastjes.
3. De aanwijzingen van de overblijfkrachten moeten worden opgevolgd.
4. Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt. Met andermans eten haal je dus geen
geintjes uit.
5. Na het eten stoppen we onze spullen terug in onze tas. Wat we niet opeten, gooien we niet weg, maar
nemen we mee terug naar huis.
6. Wees voorzichtig met de spelmaterialen, dan hebben we er met zijn allen veel meer plezier van.
Spelen is leuk, maar we ruimen natuurlijk wel eerst op voordat we iets anders gaan doen.
7. Jij vindt het vast niet leuk om een grote mond te krijgen. De overblijfkrachten vinden dat ook niet
prettig.
8. We doen ons best een gezellige overblijver te zijn.

Maar als het toch misgaat dan:

Krijg je eerst een waarschuwing.
Helpt die waarschuwing niet, dan kunnen je ouders gebeld worden.
Blijf je de regels niet opvolgen, dan kun je voor korte of langere tijd geschorst worden voor het
overblijven.
10. De overblijfcommissie
De overblijfcommissie wordt het komende schooljaar gevormd door:
Anneke, juf Marga, juf Anita (administratie) en meneer Jan (financiën).
11. Taken van de overblijfcommissie/overblijfcoördinator
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neemt contact op met de ouders bij eventueel wangedrag
regelt een eventuele verhoging van de overblijfkosten
zorgt voor een dienstrooster voor de overblijfkrachten
zorgt voor voldoende speelmateriaal voor buiten
zorgt voor voldoende spelmateriaal voor binnen
zorgt voor de verkoop van strippenkaarten
controleert de bankbetalingen
betaalt de onkosten aan de school
zorgt voor de reservering voor speelgoed
zorgt voor een herinnering bij “wanbetaling”
zorgt dat aanmeldformulieren tijdig worden meegegeven
zorgt dat de aanmeldformulieren worden bewaard in de overblijfmap en houdt deze map up-todate
regelt minimaal 4x per schooljaar een bijeenkomst met de overblijfkrachten
zorgt voor uitbetalen van de vergoeding van de overblijfkrachten

12. Taken van de overblijfkrachten
•
•
•
•

zijn aanwezig van 11.45 uur tot 13.15 uur
geven de liefhebbers eventueel water
houden toezicht tijdens het buitenspelen
houden toezicht op de overblijvers tijdens het eten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

halen afval op
zorgen dat de kinderen rustig hun spullen wegbrengen
zorgen dat de kinderen voor en na het eten rustig naar buiten gaan
delen bij het binnenspelen de spullen uit
zorgen dat de spelletjes gebruikt worden zoals het hoort
zorgen ervoor dat de spullen netjes worden ingepakt en teruggezet
zorgen ervoor dat de overblijfruimtes netjes worden achtergelaten
nemen contact op met de groepsleerkracht bij eventuele ‘calamiteiten’
zorgen samen voor een goede sfeer tijdens het overblijven
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