Overblijven op De Molenvliet
Algemeen
Tussenschoolse opvang (TSO) is een belangrijke voorziening waar elke ouder voor elk
schoolgaand kind op De Molenvliet gebruik van kan maken.
Goede tussenschoolse opvang draagt bij aan het welzijn van de ouders en hun kinderen.
Onze gemotiveerde overblijfouders streven er dan ook naar tijdens het overblijven een
prettige sfeer te creëren waarin voor kinderen voldoende tijd is om rustig te eten en te
spelen. Wij werken met vrijwillige ouders die hiervoor een vergoeding ontvangen. Er is één
overblijfouder per 15 kinderen. Bij meer dan 15 kinderen wordt een tweede vaste vrijwilliger
ingeschakeld.
Overblijfbetaling:
Met ingang van 1 augustus 2014 kan uw kind/ kunnen uw kinderen alleen nog overblijven
door gebruik te maken van het strippenkaartsysteem. Het is dan niet meer mogelijk om een
losse overblijfbeurt te kopen. Een strippenkaart dient te worden gekocht bij aanvang van het
overblijven. Op een kaart mogen meer kinderen uit hetzelfde gezin overblijven. Er wordt dan
per overblijvend gezinslid een strip afgetekend.
U koopt een kaart door geld over te maken op bankrekening IBAN: NL28RABO0142379352
t.n.v. CBS De Molenvliet o.v.v. Overblijf en de naam van uw kind(eren).
Als de strippenkaart (bijna) vol is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. een briefje.
Mocht de strippenkaart niet vol zijn aan het eind van het schooljaar, dan wordt deze
meegenomen naar het nieuwe schooljaar. Indien uw kind de school verlaat, wordt het
resterende bedrag aan u overgemaakt. Op 1 augustus 2014 wordt het eventuele “oude”
tegoed omgezet in een rittenkaart.
U kiest welke kaart u wilt aanschaffen.
Het is mogelijk om een 10, 20, 50 of 100- rittenkaart te kopen.
10-rittenkaart kost € 17,50
(gemiddeld € 1,75 per keer)
20-rittenkaart kost € 34,00
(gemiddeld € 1,70 per keer)
50-rittenkaart kost € 82,50
(gemiddeld € 1,65 per keer)
100-rittenkaart kost € 155
(gemiddeld € 1,55 per keer)
Het bedrag voor de overblijf-rittenkaart maakt u over naar bankrekening IBAN:
NL28RABO0142379352 t.n.v. CBS De Molenvliet o.v.v. Overblijf en de naam van uw
kind(eren).
Met ingang van 1 augustus 2014 wordt ook het tarief verhoogd. De overblijfvergoeding
wordt €1,75 per keer per kind. De reden hiervan is dat de overblijfinkomsten niet meer
dekkend zijn voor de uitgaven. Van de inkomsten worden de vrijwilligers betaald, een enkele
keer wordt spelmateriaal aangeschaft. Per 1 augustus 2011 moet minstens 1
overblijfvrijwilliger een scholing gevolgd hebben met betrekking tot overblijven (Wet op het
Primair onderwijs artikel 45). Een ehbo-cursus kan hier deel van uitmaken. De kosten
hiervoor worden uit de overblijfinkomsten betaald. Beide overblijfvrijwilligers hebben bij
aanstelling een recente verklaring van goed gedrag overlegd.

Overblijftijden
De overblijftijd is van 12.00 uur tot 13.00 uur. De overblijfruimte is het lokaal tussen de
buitendeur en het kleuterlokaal. De kinderen gaan na gebed eerst samen eten. Daarna (bij
droog weer) spelen de kinderen buiten. Om 13.00 uur worden de kinderen van groep 1 en 2
door één van de overblijfkrachten teruggebracht naar de leerkracht en voor de overige
groepen wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de pleinwacht. Dan mogen ook
de niet-overblijvers op het schoolplein komen. Tijdens het overblijven tussen 12.00 uur en
13.00 uur mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten en zij hebben dus ook geen
toestemming om bijv. iets thuis op te halen. Ze zijn ook niet zonder toestemming in de
klaslokalen.
Overblijfregels
Algemeen
 Bij groep 1 en 2 ligt een lijstje met de namen van de kinderen, hierop moet door de
ouder/verzorger worden aangegeven dat het kind die dag overblijft.
 Twee leerlingen uit groep 8 tellen dagelijks het aantal overblijvers. Bij meer dan 15
bellen zij de tweede vrijwilligster.
 Het drinken voor het overblijven wordt door de kinderen in de krat bij de deur gezet.
Deze wordt in de koelkast gezet.
 Bij voorkeur (brood)trommel, beker en tas voorzien van naam.
 Geeft u de kinderen geen snoep mee voor tijdens het overblijven.
 A.u.b. geen eigen speelgoed meegeven, er is voldoende speelgoed aanwezig.
 Wilt u zo vriendelijk zijn de overblijfregels met uw kinderen door te nemen.
Regels tijdens en na het eten
De normale gedragsregels gelden ook tijdens het overblijven op school. Kinderen luisteren
naar de overblijfkrachten. Ieder kind doet zijn best om een gezellige overblijver te zijn.
Voordat met het eten begonnen wordt, kunnen de kinderen naar het toilet en wassen de
kinderen hun handen. Het is regel dat de kinderen tijdens het eten niet naar het toilet gaan.
Na het bidden wordt er begonnen met eten. De kinderen worden gestimuleerd om hetgeen
ze bij zich hebben op te eten, doen ze dit niet dan gaat het overgebleven eten weer mee
naar huis. Als de kinderen klaar zijn met eten, bergen ze hun trommels en bekers op. De
kinderen mogen na het dankgebed en evt. mededelingen van de overblijfkrachten van tafel.
Hebben kinderen tijdens het overblijven problemen dan kunnen ze hiermee terecht bij de
overblijfkrachten.
Doorgaans gaan de kinderen buiten spelen. Bij slecht of heel koud weer blijven de kinderen
binnen. Er wordt gebruik gemaakt van speciale overblijfspelletjes, andere spullen dan van de
overblijfgroep worden niet gebruikt.
Toezicht
Afhankelijk van het aantal kinderen worden overblijfkrachten ingezet. Er is op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag een vaste vrijwilliger. Bij meer dan 15 overblijvers wordt een
tweede vaste vrijwilliger gebeld.

Incidenten
Tijdens het overblijven wordt een logboek bijgehouden door de overblijfkrachten. Hierin
worden incidenten en/of herhaaldelijk storend gedrag vermeld. Naast een beschrijving van
het incident wordt de naam van het kind en de datum door de constaterende overblijfkracht
vermeld. De overblijfkracht bespreekt het incident tevens met de groepsleerkracht.
Mocht uw kind in het logboek genoteerd worden, dan wordt u indien nodig hiervan op de
hoogte gebracht.
Na drie maal een vermelding in het logboek volgt uitsluiting van het overblijven voor een
periode van maximaal een half jaar. Dit gebeurt altijd in overleg met de overblijfvrijwilligers,
directie en de ouders.
Taken van de overblijfvrijwilliger
De overblijfwerkgroep bestaat uit een overblijfvrijwilliger en de directie.
De overblijfwerkgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het overblijfbeleid. De
ouders van nieuwe leerlingen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over
de overblijfregeling waaronder de hoogte en bestemming van de ontvangen middelen. De
begroting voor het overblijven en het financiële overzicht van de werkelijk gemaakte kosten
worden op door de directie en administratief medewerkster van school gemaakt.
De kosten voor een strippenkaart worden vastgesteld in overleg met de MR.
De overblijfvrijwilligers zorgen voor een goed verloop en een prettige sfeer tijdens het
overblijven. Zij houden toezicht. Zij houden de administratie bij; dit houdt in de
presentielijsten en strippenkaarten.
Zij houden het logboek bij, waarin ongewenst gedrag en incidenten worden vermeld en
informeren de leerkrachten hierover.
Zij vragen indien nodig aanvullend spelmateriaal aan bij de directie.
Zij maken de overblijftafels schoon en vegen de vloer.
Regels voor de kinderen
Je luistert naar en toont respect voor de overblijfvrijwilligers
Je wast je handen voor het eten
Voor het eten wordt er gebeden
Tijdens het eten blijf je zitten
Je eet netjes en rustig
Je eet je meegebrachte eten en drinkt je drinken op
Je gaat netjes en met respect om met de spelmaterialen.
Bij het buitenspelen mag je niet van het schoolplein af
Ook mag je niet zonder te vragen weer naar binnen gaan
Na het spelen ruim je alles netjes op
De schoolregels ook tijdens het overblijven
Je vertoont Kanjergedrag: dus we doen elkaar geen pijnen plagen of pesten niet. Bij
incidenten spreken we dit uit met de kinderen en de leerkracht. Bij herhaaldelijk
voorkomende overtredingen worden je ouders ook op de hoogte gebracht.
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In zaken waarin overblijfreglement niet voorziet, overlegt de overblijfvrijwilliger met
de directie.
Wijzigingen die gedurende het schooljaar worden aangebracht aan het
overblijfreglement worden medegedeeld via de nieuwsbrief.
Als u uw kind laat overblijven, verklaart u daarmee op de hoogte te zijn van de regels
alsmede de financiële verplichtingen m.b.t. de tussenschoolse opvang.
Zorg dat u op tijd heeft betaald voor deelname aan het overblijven.
Zorg dat de juiste gegevens (telefoonnummers, evt. allergieën en medicijngebruik
e.d.) op school bekend zijn.
Zorg dat uw kind(eren) gezond eten en drinken bij zich heeft/hebben.
De overblijfvrijwilligers, de teamleden en de directie doen er alles aan om de overblijf
zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen. De samenwerking met de ouder /
verzorger is een voorwaarde om aan de gewenste kwaliteit te voldoen. Wij vragen u
dan ook het overblijfreglement te lezen en zich aan de regels te houden.
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, meldt u deze dan bij de
overblijfvrijwilliger of de directie.

