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Inleiding 

In dit ‘Handboek overblijven’ zijn alle regels/afspraken m.b.t. het ‘overblijven’ 

vastgelegd. Het handboek ligt ter inzage op school; een samenvatting wordt 

weergegeven in de schoolgids en op onze website www.stpetrus-dewegwijzer.scoba.nl 

Het doel van dit handboek is het overblijven in goede banen te leiden. Op deze manier 

zijn de regels/afspraken duidelijk voor zowel leerlingen, ouders, overblijfkrachten als 

leerkrachten. 

Het handboek wordt elk jaar herzien en eventueel aangepast. 

 

De overblijfkrachten 

Op Sint Petrus de Wegwijzer hebben we een aantal vaste overblijfkrachten. De 

overblijfkrachten coördineren alle zaken die bij het overblijven aan de orde komen. Het 

overblijven op school valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Naast 

de vaste overblijfkrachten zijn er een aantal invalkrachten. Zij bieden, waar nodig, 

ondersteuning. 

Dominique Melsen is op onze school overblijfcoördinator. Zij is eerste aanspreekpunt 

voor de ouders en tevens houdt zij samen met de directie de financiële administratie 

bij. 

De vaste overblijfkrachten voor het schooljaar 2018-2019: 

Cindy de Valcke ( Maandag locatie Julianastraat)  

Angeline Beeke ( Maandag locatie Irenestraat )  

Claudia Pijcke ( Dinsdag Irenestraat ) 

Willemien van Rie ( Dinsdag & Vrijdag ( even week) locatie Irenestraat)  

Chantal Verschoor ( Dinsdag ( locatie Irenestraat ) Donderdag locatie Julianastraat)  

Ellen Dhondt  ( Donderdag  locatie Irenestraat) 

Dominique Melsen ( Donderdag & Vrijdag ( oneven week) locatie Irenestraat)  

 

De invalkrachten voor het schooljaar 2018-2019 

Carlien Willemsen  

Anja Buijze 
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Algemene afspraken voor de overblijfkrachten 

In dit handboek zijn de regels/afspraken m.b.t. het overblijven vastgelegd. Iedere 

overblijfkracht krijgt een exemplaar van dit handboek. 

De overblijfkrachten komen 4x per jaar bijeen om met elkaar te praten over de gang 

van zaken bij het overblijven. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan: gedragsregels, 

overblijfruimte, scholing en financiën. Daarnaast is er 1x per jaar een vergadering met 

de schoolleiding. 

 

Kosten overblijven 

Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Deze variëren: 

Strippenkaart 10 keer a 15 euro ( deze blijft de gehele schoolcarrière geldig ) 

Deze is te gebruiken voor meerdere kinderen binnen hetzelfde gezin  

  

1 daags abonnement a 25 euro per jaar. 

2 daags abonnement a 50 euro per jaar. 

3 daags abonnement a 70 euro per jaar. 

4 daags abonnement a 90 euro per jaar. 

Voor de kinderen van overblijfkrachten geldt een andere regel. Voor de dagen waarop 

de overblijfkracht werkt, betaalt zij geen overblijfgeld. 

 

Besteding overblijfgeld 

De bijdrage voor het overblijven wordt aangewend voor: 

• Onkostenvergoeding voor de overblijfkrachten (€9,- per keer voor de 

overblijfcoördinator en €7,50- per keer voor de overige overblijfkrachten); 

• Bijdrage aan spelmateriaal; 

• Jaarlijkse traktatie voor de overblijvers 

De administratie van alle financiële zaken wordt gedaan door de overblijfcoördinator in 

samenwerking met de directie.  Na afloop van elk schooljaar legt de directie financiële 

verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad. 

 

Algemeen 

De directie en overblijfkrachten gaan er vanuit dat de algemene afspraken thuis en 

jaarlijks en bij elke wijziging in de groepen door de leerkrachten worden besproken met 

de leerlingen. 



Overblijftijden 

De overblijftijd is van 12.00 uur tot 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. 

 

Locatie 

Groep 1 & 2 eten op locatie Julianastraat. 

Groep 3 t/m 8 eten op locatie Irenestraat. 

 

Regels 

Voor het eten: 

Om 12.00 uur worden de leerlingen van groep 5 ( juf Corinda) opgehaald op de locatie 

Julianstraat door een overblijfouder. Om 12.50 uur worden ze weer terug gebracht 

door de overblijfouder. 

Tijdens het eten: 

De overblijfkrachten hebben de leiding en er wordt naar hen geluisterd. 

Rennen, gillen en schreeuwen doen we buiten en niet in de overblijfruimte of in de gang. 

We beginnen gezamenlijk met een gebed. De overblijfkrachten geven dit aan 

doormiddel van een handgebaar. Meedoen aan het bidden is niet verplicht. Wel wordt er 

door iedereen respect en dus stilte verwacht. Hierna wordt er gezamenlijk gegeten.  

Leerlingen nemen zelf hun brood, drinken en fruit mee en krijgen dit uitgedeeld van uit 

de boxen door de overblijfouder. 

Tijdens het eten zitten we op een stoel aan tafel. 

Je gaat voor of na het eten naar de wc. ( dit wordt voor het gebed gevraagd)  

Wanneer ouders voor hun kinderen een snoepje meegeven, is dat onder de volgende 

voorwaarden: 

- geringe hoeveelheid (geen repen, zakken enz.). Bij te grote hoeveelheden wordt er 

contact met de ouders opgenomen. 

- het snoep mag pas gegeten worden als al het meegebrachte brood opgegeten is.  

- het snoep wordt niet gedeeld met andere leerlingen. 

Ouders wordt bij alle mogelijke gelegenheden geadviseerd een gezonde maaltijd en 

eventuele lekkernij mee te geven. 

Etenswaren die niet worden opgegeten en lege pakjes drinken, worden door de 

leerlingen zelf weer mee naar huis genomen. Als eten herhaaldelijk niet opgegeten 



wordt, wordt er een briefje in de broodtrommel gedaan, zodat de ouders op deze wijze 

op de hoogte worden gebracht. 

De leerlingen blijven aan tafel tot de overblijfkrachten het sein geven dat er van tafel 

gegaan wordt. 

Als de leerlingen klaar zijn met eten, wordt er een corvee gedaan door 2 aangewezen 

kinderen. Dit wordt bijgehouden op een lijst. 

 

Na het eten: 

Na het eten geeft de overblijfkracht het sein dat er van tafel gegaan mag worden. De 

leerling hangt zijn/haar tas aan de kapstok. Daarna worden de jassen aangedaan en gaat 

iedereen naar buiten (mits het weer dit toelaat).  

Tijdens het overblijven, komen de leerlingen alleen in de ‘overblijfruimte’, hal, wc of op 

het schoolplein. Zij komen niet in de klassen. 

Bij slecht weer blijven we binnen. De leerlingen mogen dan in de ‘overblijfruimte’ 

spelletjes doen of tekenen. Er houdt altijd een overblijfkracht toezicht. 

Tijdens het overblijven mag gebruik gemaakt worden van het speelmateriaal in de kast 

in de overblijfruimte. Het buitenspeelmateriaal, uit de buitenberging locatie 

Julianastraat, mag worden gebruikt door de leerlingen van groep 1 t/m 2. 

Buitenspeelmateriaal( locatie Irenestraat) uit de gele kliko mag worden gebruikt door 

groep 3 t/m 8. Dit wordt om 12.45 uur opgeruimd. 

 

In de gangen: 

In de gang lopen de leerlingen rustig en praten ze zachtjes!!! 

Jassen hangen aan de kapstok. ( groep 5 losse kapstok )  

Leerlingen blijven niet rondhangen in school. 

Toilet: 

We houden de toiletten netjes en schoon. 

We wassen onze handen na het plassen. 

 

Op het plein: 

Leerlingen mogen niet zonder toestemming van het plein af. Er wordt toestemming 

gevraagd bij de directie of een leerkracht. 

Als de leerling de school in wil tijdens het pleinspelen, dan wordt dit eerst overlegd met 

de overblijfkracht. 

Er worden geen mobiele telefoons gebruikt. 



Leerlingen die niet overblijven mogen pas om 12.45 uur op het schoolplein. Vanaf dat 

tijdstip is er een leerkracht aanwezig die de pleinwacht overneemt. 

Speelgoed: 

Het meebrengen van speelgoed tijdens het overblijven is niet toegestaan. Verlies, 

beschadiging of vermissing van het door een kind meegebrachte speelgoed is voor eigen 

risico. ( daaronder vallen ook skeelers, steps, skateboards e.d.) 

Toezicht: 

De overblijfkrachten zijn om ongeveer 11.45 uur aanwezig op school om de 

overblijfruimte gereed te maken. 

Wanneer er buiten wordt gespeeld, dient er toezicht gehouden te worden door de 

overblijfkracht tot 12.45 uur. Vanaf dat moment neemt de leerkracht de pleinwacht 

over. De overblijfkrachten blijven echter tot 13.00 uur mee surveilleren. 

De overblijfkrachten zorgen ervoor dat de overblijfruimte schoongemaakt en 

opgeruimd achter blijft. Hierbij mag de hulp van leerlingen ingeschakeld worden. 

Algemeen: 

De overblijfkrachten houden de administratie bij van overblijvende kinderen. 

De overblijfkracht streept bij het overblijven de overblijfkaart af. Een volle kaart gaat 

in een enveloppe mee naar huis. Wanneer de overblijfkaart bijna vol is gaat er een 

herinnering mee naar huis.  

Wanneer er niet betaald is voor het overblijven, volgt er een telefoontje door de 

overblijfcoördinator/directie naar de ouders van het desbetreffende kind. Wordt er 

vervolgens niet betaald, dan wordt de leerling niet meer toegelaten tot de 

overblijfvoorziening. 

We verwachten dat de ouders van onze overblijfleerlingen eventuele bijzonderheden 

met de overblijfkrachten communiceren. 

De ouders geven de leerlingen een juiste hoeveelheid eten mee (niet veel te veel of 

juist veel te weinig). 

 

Gevolgen geregelde misdragingen: 

Bij geregelde misdragingen van kinderen worden de ouders van het kind en de 

schooldirectie op de hoogte gesteld en zal er contact met de ouders/verzorgers worden 

opgenomen door de directie. 

Onder misdragingen wordt verstaan; het zich structureel niet houden aan 

bovengenoemde afspraken. 



Indien een kind bovenstaande regels 3 maal binnen een periode van 6 weken overtreedt 

wordt er een officiële waarschuwing gegeven. De reden wordt genoteerd in de 

overblijfmap en kort geformuleerd. 

 

Bij deze eerste officiële waarschuwing (binnen een periode van 6 weken) volgt een 

gesprek met de directie, overblijfouder(s), de ouders/verzorgers en met het kind, 

waarbij een proefperiode voor verbetering wordt afgesproken. Indien in deze periode 

geen verbetering wordt geconstateerd, dan wordt het kind 4 overblijfmomenten 

geschorst van de mogelijkheid om over te blijven. Ouders/verzorgers worden direct op 

de hoogte gesteld door de directie. De regeling gaat het eerstvolgende 

overblijfmoment in. 

In geval van geweld, of als de veiligheid van de overige kinderen/overblijfkrachten in 

het geding is, is de directie gemachtigd om, gezien de aard van de overtreding, 

bovenstaande stappen over te slaan en direct de toegang tot de overblijfvoorziening te 

ontzeggen. 

Na de schorsing krijgt het kind een nieuwe kans. Mocht een tweede schorsing volgen, 

dan is het kind de rest van het schooljaar niet meer welkom om over te blijven en 

dienen de ouders/verzorgers een buitenschoolse oplossing te zoeken. De directie 

brengt de ouders hiervan op de hoogte. Het resterende overblijfgeld wordt door de 

directie teruggestort. 

 

Aansprakelijkheid 

Tijdens het overblijven is er voldoende toezicht 

De overblijfkrachten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het overblijven en 

dus ook voor voldoende toezicht. Volgens de Wet Primair Onderwijs is het 

schoolbestuur alleen verplicht een ruimte beschikbaar te stellen voor het overblijven en 

een verzekering af te sluiten. Het schoolbestuur en de MR is volledig op de hoogte van 

het overblijfreglement. 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Dit betekent 

dat het schoolbestuur aanwijzingen kan geven om het overblijven in goede banen te 

leiden. De overblijfcommissie stelt een reglement (handbook) op in samenwerking met 

de directie. Daarna wordt het reglement voorgelegd aan de MR. Zodra de MR akkoord 

gaat, zijn de regels van kracht. 

Er is door het schoolbestuur een w.a.‐verzekering afgesloten voor het 

overblijfpersoneel. Het toezicht houden op kinderen tijdens het overblijven brengt 

voor iedere overblijfouder risico’s met zich mee. Een ongeluk zit in een klein hoekje en 

een fout is menselijk. Daarom is in de wet vastgelegd dat het schoolbestuur verplicht is 

een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor degenen die 



toezicht houden tijdens het overblijven. Afhankelijk van de situatie waaronder een 

calamiteit heeft plaatsgevonden, wordt er vastgesteld wie er aansprakelijk kan worden 

gehouden. Indien de overblijfkracht aansprakelijk wordt gesteld, is het schoolbestuur 

verantwoordelijk en moet zij de schadeclaim betalen. 

 

Calamiteiten 

De overblijfkrachten mogen eenvoudige verwondingen behandelen. Wel wordt daarvan 

altijd de leerkracht op de hoogte gesteld. Bij twijfel hoe te handelen wordt de BHV-er 

geraadpleegd.  

 

De overblijfkrachten zijn op de hoogte van persoonlijke gegevens van de overblijvende 

kinderen, voor zover dit van belang is tijdens het overblijven (bijv. voedselallergieen, 

medicijngebruik rond de maaltijd, enz.). De overblijfouders moeten een verklaring 

ondertekenen dat zij met deze, en andere gegevens of observaties van de kinderen die 

zij binnen school waarnemen, vertrouwelijk omgaan. 

 

Alle overblijfouders moeten een ‘verklaring van goed gedrag’ overleggen. Eventueel 

daaraan verbonden kosten, worden uit de overblijfbijdragen vergoed. 

 

In het ontruimingsplan van de school is het overblijven opgenomen. Bij ongevallen en 

calamiteiten moet de verantwoordelijke leerkracht of begeleider van hun eigen groep 

kinderen, vlug en doeltreffend kunnen optreden.  

Dit vereist een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening en andere te verdelen 

taken. Het is belangrijk dat van tevoren goed is nagedacht over hoe de ontruiming het 

meest doeltreffend kan worden uitgevoerd.  

Daarbij moet zijn nagegaan of de procedures ook tijdens een middagpauze toepasbaar 

zijn, daar er dan minder mensen aanwezig kunnen zijn.  

Alle afspraken, verantwoordelijkheden, handelingen en dergelijke dienen vastgelegd te 

worden in een ontruimingsplan. 

Het ontruimingsplan is bekend bij de leerkrachten. 

Een goede communicatie met de overblijfkrachten is van groot belang om de ontruiming 

vlekkeloos te laten verlopen. Zij moeten goed op de hoogte zijn van: 

• De procedures die bij calamiteiten in de school gelden. 

• Wie er als bedrijfshulpverleners op het moment van het overblijven aanwezig 

zijn. 

 

Er is tijdens het overblijven in ieder geval één BHV-er aanwezig of snel beschikbaar,om 

bij calamiteiten ingeschakeld te kunnen worden. 

 

 



Presentielijst 

Er wordt een presentielijst bijgehouden van de overblijvende kinderen. Dit om bij 

calamiteiten uit te kunnen sluiten of er niemand achter is gebleven. 

De overblijfkrachten houden een lijst bij van de kinderen die overblijven. Ook de namen 

van de overblijfkrachten moeten daarop worden genoteerd. De lijst wordt tijdens de 

overblijfmomenten bijgewerkt, zodat de ouders te allen tijde bereikt kunnen worden.  

Via de leerkrachten zijn de NAW-gegevens in geval van calamiteiten beschikbaar , 

evenals noodnummers en eventuele medische gegevens. 

 

 

 



* Je mag voor of 
na het eten naar de toilet. 

* We wachten met eten tot we gebeden 
hebben. 

*Tijdens het eten blijven we van elkaar en van 
elkaars spullen af. 

* We praten op rustige toon met de kinderen 
aan onze eigen tafel. 

* Eerst al je brood opeten, dan pas je snoepje. 
Snoep delen we NIET met andere kinderen. 

* We ruimen ons eigen afval op. 
* Tijdens het overblijven komen we niet in de 

klaslokalen. 
* We zijn beleefd tegen de overblijfouders. 
* Speelmateriaal ruimen we op op de daarvoor 

bestemde plek. 

 


