
 
 
Overblijven op O.B.S. Wonderwijs 
November 2016  
 
We vinden het erg belangrijk dat de sfeer tijdens het lunchen prettig is, dat de lunch gestructureerd 
verloopt en dat de kinderen zich veilig voelen. 
 
Eten is een sociaal gebeuren. We starten met het eten wanneer iedereen op zijn stoel zit en zijn of 
haar lunch klaar heeft staan. Tijdens het eten is er aandacht voor elkaar. 
Kinderen worden gestimuleerd, maar niet gedwongen om te eten of te drinken. 
Wel wordt er van de kinderen verwacht dat ze tenminste 1 boterham opeten en de beker 
leegdrinken. Dit om voldoende energie op te bouwen voor de middag. 
 
Na ongeveer 15 minuten, rond 12:15 uur, gaan de kinderen die hun eten en drinken op hebben, 
naar buiten. We streven ernaar dat alle kinderen tussen 12:15 uur en 12:30 uur even een frisse 
neus gaan halen en dus even lekker buiten gaan spelen.  
Om 12:30 uur volgt er een keuzemoment. De kinderen mogen buiten blijven spelen, maar mogen 
er ook voor kiezen om binnen te spelen. De kinderen mogen binnen zelf kiezen wat ze gaan doen. 
Ze hebben bijvoorbeeld de keuze uit een gezelschapsspelletje, tafelvoetbal, knutselen, kleuren, 
boekje lezen, filmpje kijken, enzovoort. 
Wanneer het erg slecht weer is, blijven de kinderen allemaal binnen spelen. 
 
De overblijfmedewerker is verantwoordelijk voor haar groep. Zij draagt zorg voor het welzijn van de 
kinderen die gebruik maken van de TSO, assisteert tijdens het eten en begeleidt tijdens het 
spelmoment. 
Al onze vrijwilligers die het overblijven coördineren hebben een geldige VOG verklaring. 
Ook hebben zij in 2016 een cursus TSO (tussenschoolse opvang) gevolgd en beschikken zij over 
het certificaat EHBO voor kinderen. Onze vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
 
Op maandag en dinsdag zijn juf Dikkie, juf Danielle, juf Geralde en juf Jeanet als 
overblijfmedewerker aanwezig. Op donderdag zijn juf Dikkie, juf Danielle en juf Jeanet aanwezig. 
Op vrijdag is juf Jeanet aanwezig. 
Juf Wendy is regelmatig als extra of invalkracht aanwezig. 
 
Overblijven kost € 2,00 per keer per kind.  
Wij maken gebruik van het online programma ‘overblijven met Edith’. U maakt eerst een account 
aan via www.overblijvenmetedith.nl. U kunt ook inloggen via onze website. 
Vervolgens klikt u voor uw kind(eren) de gewenste dagen aan. 
  

 

http://www.overblijvenmetedith.nl/


 
Het is aan te bevelen om zo snel mogelijk een account aan te maken zodat u dit al heeft zodra u 
uw kind wil gaan opgeven. Op de website van ‘overblijven met Edith’ vindt u een duidelijke 
handleiding. Het afmelden gaat eveneens via deze website. 
  
Betalen kan alleen via een automatische incasso. U tekent eenmalig een volmacht zodat wij aan 
het eind van elke overblijfmaand het verschuldigde bedrag van uw bank- of girorekening kunnen 
afschrijven. 
 
Afspraken tijdens het overblijven 

1. Op school hanteren wij standaard afspraken, deze gelden ook tijdens het overblijven 
2. Om 12.00 uur wordt er gezamenlijk gegeten 
3. We gaan eventueel naar het toilet en wassen onze handen voordat we aan tafel gaan 
4. We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten. Tassen zetten we op 

de grond 
5. Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt. Blijf van een andermans 

spullen af 
6. Na het eten ruimen we zelf onze spullen op (evt. tassen weer aan de kapstok) 
7. We eten in het atelier. Tussen de middag komen we zonder toestemming van de 

TSO/leerkracht niet in de klaslokalen 
8. Spelen is leuk, maar we ruimen natuurlijk eerst op voordat we iets anders gaan doen 
9. Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolplein blijft. Dit geldt zeker voor 

groep 1 en 2. Vanaf groep 3 mag je gebruik maken van het grasveld en vanaf groep 4 mag 
je ook spelen op het bovenplein. 

10. We doen ons best om een gezellige overblijver te zijn! 
11. Als een kind zich misdraagt, krijgt hij/zij 2 waarschuwingen, bij de derde keer wordt het kind 

naar één van de leerkrachten gebracht. Mocht dit gedrag een structureel karakter hebben, 
dan worden de ouders ingelicht door de leerkracht. 

12. Om 13.00 uur worden de kinderen overgedragen aan de leerkrachten. De pleinwacht is 
vanaf dit tijdstip verantwoordelijk voor de kinderen.  
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Schoolregels en afspraken 
  
Wij willen graag dat alles in onze school goed verloopt. Daarom hebben we een aantal afspraken 
gemaakt. 
  
Algemeen 
- Gedraag je vriendelijk in en om de school t.o.v. de andere kinderen en je scheldt en vecht niet en 
je gebruikt geen discriminerende taal. 
- Gedraag je t.o.v. leerkrachten, ouders, bewoners en bezoekers netjes en beleefd. 
- Als we buiten de school zijn (schoolreisjes, theaterbezoek etc.) gedraag je je netjes en 
beleefd. Houd de naam van de school hoog. 
  
Gebouw 
In de school willen we het graag opgeruimd en rustig hebben. Wat kun je daaraan doen? 
  
- Voeten vegen als je binnen komt. Het kost weinig moeite en het helpt enorm. 
- Gedraag je rustig in de school, maak geen lawaai, ren niet door de gang en loop rustig op de 
trap. 
- Je jas, tas en pet horen in je garderobekastje. 
- De wc’s zijn er voor iedereen. Houd ze schoon en sluit de toegangsdeuren naar de gang. 
- In de school eten we geen kauwgum, dat gaat gelijk bij binnenkomst in de prullenbak. 
- Er staan overal prullenbakken. Gebruik ze. 
  
Speelzaal 
- Voor collega’s en ouders: geen hoge hakken in het speellokaal 
- Schoenen zoveel mogelijk uit, zeker bij gebruik door leerlingen tijdens gym en oefenen. 
- We gaan niet voetballen met harde ballen. 
- Na gebruik van de speelzaal ruimen we alles netjes op, ook in overleg met medegebruikers. 
- Op maandag wordt de vloer van de speelzaal schoongemaakt, dus speelzaal is dan leeg. 
  
Bibliotheek 
- In de bibliotheek is het rustig en ga je niet rennen. 
- We gaan heel voorzichtig om met de boeken. 
- We zetten alles netjes terug. 
- Groep 1 t/m 3 gaan alleen onder begeleiding naar de bibliotheek. 
  
Klas 
In de klas willen we graag een prettige en werkzame sfeer. Wat kun je daaraan doen? 
- Je juf of meester wil je graag iets leren. Laat zien dat je wilt leren. 
- Wees zuinig op je eigen en andermans spullen in de klas. 
- Zorg er voor, dat niemand jouw rommel hoeft op te ruimen. Help elkaar 
met opruimen. 
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- Mobiele telefoons en andere apparatuur laten we zoveel mogelijk thuis. 
- Tijdens de schooluren (ook tijdens het overblijven) laten we de mobiele telefoon uit. 
- We gaan niet eten en drinken als je aan het computeren bent. 
- Je gedraagt je ook netjes wanneer de juf of meester even de klas uit is of wanneer er een 
andere leerkracht voor de groep staat. 
  
Plein 
In de pauze willen we graag dat iedereen veilig en met plezier kan spelen. 
Wat kun je daaraan doen? 
- Speel alleen spelletjes die geen gevaar opleveren voor jezelf en anderen. 
- We doen elkaar geen pijn. 
- Om binnen te blijven heb je toestemming nodig van je juf of meester.  
- In de pauzes en voor schooltijd mag je het plein alleen verlaten met toestemming van de 
pleinwacht(en). 
- We spelen niet op de betonnen trap, dat is erg gevaarlijk. 
- Alleen groep 4 t/m 8 mogen boven spelen.  
-We gaan niet op de schommels staan.  
- We spelen niet tussen de fietsen. 
- De fietsen plaatsen we netjes tussen de rekken (2 per rek). 
- Fietsen op het schoolplein is altijd verboden. 
- Op het schoolplein mag niet worden gevoetbald. 
- Wanneer jij er voor zorgt dat er niet veilig en plezierig op het schoolplein gespeeld kan 
worden, dan word je hier op aangesproken door de pleinwacht(en). 
- De pleinwacht is verantwoordelijk voor het bellen (2x). 
  
Zandbak 
- De zandbak is er vooral voor groep 1 en 2. 
- We gooien niet met zand. 
- Als het regent spelen we niet in de zandbak. 
  
Grasveldje 
- Alleen leerlingen van groep 6 t/m 8 mogen onder toezicht op het veldje.  
- Voetballen mag alleen van 10.00 tot 10.15 uur en tijdens het overblijven van 12.30 tot 13.00 
uur. 
- Alleen op het veld als het droog is. 
- Voetballen alleen met zachte bal.  
- Andere groepen in overleg. 
. 
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Op school gelden diverse regels en afspraken. Deze gelden ook tijdens het overblijven. 
  
Extra afspraken tijdens de overblijf: 
 
Binnen: 
  

● De overblijfkrachten zijn verantwoordelijk tijdens het overblijven. Daarom luister je naar de 
overblijfkrachten en volg je hun aanwijzingen op. 

● Als je het overblijflokaal binnenkomt, zoek je rustig een plekje aan de tafel van je groep en 
ga je zitten.Je tas staat op de grond.  

● Tot 12.15 uur blijf je aan tafel zitten, tenzij je naar het toilet moet. Dit wordt eerst gemeld bij 
een overblijfkracht. 

● Vanaf 12.15 uur kun je je afval in de prullenbak gooien, je spulletjes opruimen in je kluisje 
en lekker naar buiten gaan. De overblijfkracht geeft hiervoor het teken. Niet opgegeten eten 
neem je mee naar huis. 

● Wanneer je eerder klaar bent met eten, kun je een tijdschrift pakken om te lezen. 
● Wanneer je in het overblijflokaal bent praat je met een binnenstem met elkaar. 
● Je blijft van elkaar en van elkaars spulletjes af. 

 
 

Buiten: 
 

● Vanaf groep 3 mag er gebruik worden gemaakt van het grasveldje. Wanneer deze erg 
drassig is kan uitgeweken worden naar het naastgelegen pleintje. 

● Tijdens de overblijf blijven de fietsjes in de schuur. 
● De harde ballen mogen buiten het schoolplein gebruikt worden, dus op het veldje en/of het 

pleintje naast het veldje. Hierbij let je erop dat de omwonenden geen last van je hebben en 
ben je zuinig op de spullen van de omwonenden. 

● In de schuur staat veel speelgoed waar gebruik van gemaakt kan worden. Het speelgoed 
wordt gebruikt op de manier waarvoor het bedoeld is. We zijn er zuinig op en ruimen alles 
netjes op. De schuur is geen verstop- of speelplek. 

● Verbale en fysieke agressie is niet toegestaan. Dat betekent dat je elkaar niet uitscheldt en 
elkaar niet schopt of slaat. Je behandelt een ander dus met respect. Als je er samen niet 
uitkomt, ga je naar een overblijfkracht. Zij zal je helpen. 

● Om 13 uur gaan groep 1 en 2 naar binnen. Vanaf groep 3 mag je zelf kiezen of je naar 
binnen wilt of buiten wilt blijven spelen. Wel kom je dan binnen de schoolhekken terug. De 
overblijfkracht geeft hiervoor het teken. 

● De spulletjes die je uit de schuur hebt gehaald, ruim je zelf weer op. We zorgen ervoor dat 
de schuur weer net zo netjes wordt als toen we de spullen pakten. 

● Wanneer je buiten bent en naar het toilet moet meld je het ook eerst bij de overblijfkracht. 
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Slecht weer: 
 
De overblijfkracht beslist of je naar buiten gaat of bij slecht weer binnen blijft. 
a. Als je binnen blijft mogen de groepen 1 tot en met 3 naar het speellokaal. 
b. Wanneer het wandrek niet is uitgeklapt, is het gevaarlijk om deze te gebruiken. 
c. De groepen 4 tot en met 8 mogen in de hal of in het overblijflokaal blijven. Er zijn 
verschillende spelletjes en activiteiten om te doen. De overblijfkrachten weten wat er 
gepakt kan worden. Ook hier gebruiken we het speelgoed op de manier waarvoor het 
bedoeld is. 
 

De overblijfkrachten: 
  
Wat verwachten wij van onze overblijfkrachten? 
 

1. Overblijfkrachten zijn respectvol jegens kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten en 
collega’s, zonder onderscheid te maken in levensbeschouwing, waarden en normen en 
gewoonten. 

2. Overblijfkrachten onthouden zich van gedrag waardoor een ander zich gekwetst kan 
voelen. • Overblijfkrachten reageren alert op ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag hoort 
altijd aan de orde gesteld te worden, hetzij door de betrokkene rechtstreeks aan te spreken, 
hetzij door derden in te schakelen. 

3. De overblijfkracht houdt vertrouwelijke informatie die hij/zij tijdens de uitvoering van het 
beroep krijgt geheim. 

4. De overblijfkracht staat open voor ideeën en suggesties van anderen. De overblijfkracht 
werkt mee aan de ontwikkeling en waardering van het beroep en aan de eigen 
professionalisering.  

5. De overblijfkracht is verantwoordelijk voor het eigen beroepsmatig handelen en is bereid 
daarover verantwoording af te leggen.  

6. De overblijfkracht geeft bijzondere voorvallen, die van belang zijn voor het functioneren van 
een kind in de klas of voor het welzijn van het kind, door aan de leerkracht. De 
overblijfkracht is betrokken bij de kinderen met behoud van afstand. 
 

 
Vragen / Opmerkingen: 
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de medewerkers van de TSO. 
Zij zijn ook per email te bereiken: tso@obswonderwijs.nl 
 
Met eventuele klachten kunt u terecht bij Maarten, de locatieleider van de school. 
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