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1. Algemeen
Deze overblijfhandleiding wordt jaarlijks herzien en goedgekeurd door de TSO-commissie,
bestaande uit: Monique (overblijf coördinator – overblijfbastion@gmail.com), Leonie
(financiële administratie), Daniëlle, Lianne, dhr. H. Oenen (leerkracht) en dhr. M. van Bers
(directeur).
Behalve op de woensdag kunnen de kinderen elke schooldag gebruik maken van het
overblijven op school. De overblijf verloopt van 12:00 – 13:00 uur.
Wij zien graag dat het eten en drinken meegenomen wordt in een trommel/ beker voorzien
van naam. De overblijfspullen kunnen in de koelkast geplaatst worden, dit wordt geregeld
door de betreffende leerkracht.
De schoolregels zijn tijdens het overblijven onverminderd van kracht. Bij herhaaldelijk
ongepast gedrag tijdens de overblijf kunnen kinderen, na gesprek tussen ouders en school,
geweigerd worden door de overblijfcommissie. De schoolregels staan vermeld in het
schoolplan en in de schoolgids. De ouders van de kinderen die overblijven worden op de
hoogte gehouden van regels en afspraken middels de schoolwebsite. De schoolregels
worden geacht bekend te zijn bij de ouders van de kinderen die overblijven. De ouders
kunnen een papieren versie van deze regels en afspraken krijgen van de directie.
Als kinderen tijdens de overblijf door hun ouders of verzorgers worden opgehaald voor een
bepaalde afspraak, moet dit eerst bij de overblijfouders en eigen leerkracht of directeur
gemeld worden.

2.

Aanmelden nieuwe overblijfkinderen

Voordat uw kinderen over kunnen blijven is het nodig dat u voor uw gezin een familie
account aanmaakt op www.overblijfplanner.nl . Voor de eerste keer inloggen is een
inlogcode vanuit school nodig, deze code is: ps27vers1
Op de website staat een duidelijk filmpje met uitleg hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Belangrijkste punten:
- Er moet vóóraf een tegoed worden ingekocht (via iDeal).
Dit is heel belangrijk, want is er geen tegoed, dan kunt u uw kind ook niet aanmelden voor
de overblijf. De kosten voor het overblijven zijn €1,60 per kind/ per keer. Voor het inkopen
van tegoed kunt u kiezen uit: €16 (10x overblijven), €40 (25x overblijven), €80 (50x
overblijven).
- Staat uw kind aangemeld, dan wordt dit in rekening gebracht.
U kunt tot drie maanden vooruit inplannen. Hierbij heeft u dagelijks tot 11:00 uur de tijd om
uw kind aan- of af te melden voor de overblijf.
- Wanneer u bent vergeten om uw kind aan te melden, mag uw kind alsnog overblijven en
worden de gebruikelijke kosten hiervoor in rekening gebracht. Er wordt per mail contact met
u opgenomen door de overblijfcoördinator.
Bij een derde keer wordt er een administratieve toeslag berekend van €5.
- Het tegoed blijft geldig tot het kind de school verlaat. Het restant zal bij het verlaten van de
school aan u worden teruggeboekt.
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3.

Overblijven in de praktijk groep 1 en 2

De kleuters blijven over in de kleutergymzaal. We beginnen de maaltijd met gebed. De
kleuters worden gecontroleerd op hun aanwezigheid door middel van de overblijfplanner.
Tijdens het eten wordt er op rustige manier met elkaar gesproken, blijven de kinderen
zoveel mogelijk aan hun tafel zitten en zijn speelgoed, tassen e.d. van de tafels af.
Het einde van de maaltijd wordt rond 12:25 uur afgesloten met een dankgebed. Daarna
gaan de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer wordt er gespeeld in de gymzaal. Kinderen
die nog niet klaar zijn met eten krijgen tot 12:35 uur de tijd om hun eten op te eten.
De kleuters mogen tijdens het overblijven niet van het plein af. De overblijfkrachten brengen
de kleuters om 12:50 uur naar hun klas. Hier worden de kleuters opnieuw gecontroleerd op
aanwezigheid. De overblijfkracht blijft in de klas aanwezig tot de leerkracht terug komt naar
het lokaal.

4.

Overblijven in de praktijk groep 3 t/m 8

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 blijven over in de grote hal. Wanneer iedereen
aanwezig is geven de overblijfouders het gebaar dat iedereen stil moet zijn. Hierna starten
we de maaltijd met gebed. Voor de maaltijd wordt ongeveer 25 minuten uitgetrokken.
Momenteel helaas niet mogelijk vanwege Corona-maatregelen, maar normaal gesproken
bieden wij als extra service de kinderen de mogelijkheid om meegebrachte tosti’s te laten
roosteren. Hiervoor hebben we een tostirooster opgesteld. Dit rooster staat op de website
van het Bastion.
Tijdens het eten worden de kinderen, door middel van de overblijfplanner, gecontroleerd op
aanwezigheid. Er wordt op een rustige manier met elkaar gesproken en de kinderen blijven
aan hun tafel zitten. Streven hierbij is dat de kinderen de eerste 10 minuten praten met een
zachte stem. De kinderen mogen tijdens het eten een stripboek lezen, deze worden door de
overblijfkrachten geregeld.
Aan het einde van de maaltijd wordt er afgesloten met een dankgebed. Daarna gaan de
kinderen buiten spelen. Bij slecht weer wordt er gespeeld in de grote hal. Kinderen die nog
niet klaar zijn met eten krijgen tot 12:35 uur de tijd om hun eten op te eten. Tijdens de
overblijf wordt er alleen huiswerk gemaakt met toestemming van de leerkracht.
Om 12:55 uur gaat de schoolbel en gaan de kinderen buiten in de rij staan/ terug naar de
klassen.
De overblijvende kinderen mogen tijdens het overblijven niet van het schoolplein af.

5.

Gebruik van ruimtes en materialen

Binnen spelen
Bij slecht weer kan er binnen gekleurd en getekend worden in de grote hal/ gymzaal. Ook de
spelletjes en het diverse speelgoed in de overblijfkasten mogen gebruikt worden. In de
klaslokalen mag niet gespeeld worden. Chromebooks en telefoons zijn niet toegestaan.
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Buiten spelen
Voor het buitenspelen mogen de door de overblijf verstrekte materialen gebruikt worden,
waaronder softballen en een basketbal. Bij mooi weer mogen de kinderen ook met het
zandbakmateriaal spelen. Als de zandbak nat is, is deze buiten gebruik.
Materialen
Er is voldoende spelmateriaal aanwezig voor het overblijven. Er is materiaal voor binnen,
zoals gezelschapsspelletjes, kleurplaten, tafelvoetbalspel, K’nex, lego, hotwheels, airhockey
etc. Het buitenspeelgoed bestaat uit o.a. stelten, springtouwen en voetballen.
Het spelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd of het nog heel en compleet is. Indien
nodig wordt het vervangen en aangevuld. Wanneer er iets kapot gaat van het
overblijfmateriaal wordt dit doorgegeven aan de overblijfcommissie.

6.

Uitgaven en Begroting

Jaarlijks maakt de overblijfcoördinator een begroting voor het komende schooljaar. Deze
wordt ter goedkeuring binnen de overblijfcommissie voorgelegd. In de begroting worden
opgenomen:
- Vergoeding overblijfkrachten
- Aanschaf materialen ten bate van de overblijfkinderen
Het overblijfteam bepaalt gezamenlijk wat voor materialen er aangeschaft dienen te worden
voor de overblijfgroep. Bij opstelling van de begroting wordt met de directie overlegd welke
uitgaven door de school voldaan dienen te worden en welke door de overblijfgroep.
- Bijdrage aan de schoolontwikkeling
Gelden in deze categorie worden aan de school overgemaakt en dienen voor algemene
doeleinden. Het is verplicht om deze gelden te gebruiken ten gunste van de leerlingen.
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