
Overblijfreglement bs. De Wegwijzer  

Eindverantwoordelijke: Het bestuur van Basisschool “De Wegwijzer”  

Overblijfcoördinator: Petra van Heugten  

Overblijfkrachten: Marieke van Bree, Annemie Evers, Petra van Heugten, Truus Merkx, Tiny Merkx.  

Overblijven is mogelijk op maandag – dinsdag – donderdag  

Aanmelden via Email: Het mailadres is: overblijven@wegwijzervlierden.nl  

Het mailadres is: overblijven@wegwijzervlierden.nl 

U stuurt, bij incidenteel overblijven, een mailtje naar dit mailadres met hierin vermeld de namen van 

uw kinderen en in welke klas de kinderen zitten. Wij weten wanneer vaste kinderen overblijven, een 

mailtje voor deze overblijvers is dan ook niet nodig. Incidenteel opgeven kan vóór 20.00 uur 's 

avonds m.b.t de dag van overblijven. Na 20.00 uur kunt u uw kind niet meer opgeven voor de 

volgende dag. . Zorg ervoor dat u de kinderen op tijd aanmeldt. Wij vinden het namelijk fijn dat 

overblijfkrachten tijdig weten hoeveel en welke kinderen zij kunnen verwachten. Dit geldt ook voor 

het afmelden: graag vóór 08.00 uur 's ochtends m.b.t. de dag van overblijven 

In de beleidsvoering krijgen de omgangsregels en het respectvol met elkaar 

omgaan een duidelijke plaats.  

Wij respecteren meningen en ideeën van personeel en ouders en houden hier rekening mee in ons 

beleid, echter het bestuur bepaalt het beleid.  

1. Om 12.00 uur gaan de kinderen 10 tot 15 minuten buiten spelen. (bij slecht weer blijven ze 

binnen). Dan gaan de poorten op dicht zodat geen andere kinderen op de speelplaats komen.  

 

2. De lunch duurt van 12.15 uur tot 12.30 uur. Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel zitten.  

 

3. De lunch wordt van thuis meegebracht. Dit mag zijn: brood, fruit, en drinken. De kinderen mogen 

ook thee of cup a soep meenemen; er is een waterkoker aanwezig. Pakjes drinken kunnen voor 

schooltijd in de koelkast van de peuterspeelzaal worden gezet. Geen snoep of snoepkoeken.  

 

4. Na de lunch mag iedereen buiten spelen of in het overblijflokaal. Er is genoeg speelmateriaal. 

5. Om 13.00 uur moet buiten en binnen alles opgeruimd zijn. De leerkracht die surveilleert neemt 

vanaf dat moment de verantwoordelijkheid over. De kinderen die `s middags geen school hebben 

moeten om 13:15 uur opgehaald zijn bij de overblijfkrachten. De overblijfkrachten hebben als taak 

de leerlingen te begeleiden (indien nodig te corrigeren) tijdens het overblijven. De overblijfkracht is 

duidelijk zichtbaar aanwezig, aanspreekbaar in het lokaal en buiten. Tijdens het overblijven worden 

de geldende schoolregels en schoolafspraken nageleefd. Van de overblijfkrachten wordt verwacht 

dat ze door goed toezicht houden, streven naar een veilige situatie voor de kinderen. Als leerlingen 

ongewenst gedrag vertonen, zal de overblijfkracht, indien nodig, een beroep doen op een leerkracht 

die op dat moment op school aanwezig is. 
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Betalingswijze:  

Er wordt gewerkt met een doorlopende machtiging; deze is verkrijgbaar op school. Incassering 

gebeurt achteraf. Het aantal keren dat Uw kind in een maand overblijft, wordt in de daarop volgende 

maand geïncasseerd. Het tarief is €2,25 per keer. U ontvangt een rekening met een maandelijks 

overzicht. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur Jeanne Verberne. 

Tot slot. Het schoolbestuur, de overblijfcoördinator en overblijfkrachten doen hun uiterste om alles 

zo goed en zo gezellig mogelijk te laten verlopen.  

Mochten er alsnog vragen zijn of wilt u tussendoor eens weten hoe het overblijven verloopt dan kunt 

u contact opnemen met de overblijfcoördinator via overblijven@wegwijzervlierden.nl 
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