OVERBLIJFREGLEMENT

OBS 't Zigt
Gersteland 3
9932 HZ - Delfzijl
T: 0596 852718
E: obszigt@marenland.org

Onze school obs ’t Zigt is verplicht om een overblijfgelegenheid/tussenschoolse opvang aan te bieden
voor de leerlingen van de school. Dit reglement vormt op obs ’t Zigt het beleidsstuk betreffende de
tussenschoolse opvang op obs’t Zigt.
Dit reglement beoogt op obs ’t Zigt te voorzien in afspraken en regels met betrekking tot het ordelijk
laten verlopen van het overblijven in de tussenschoolse opvang.
1. De ouders/verzorgers van de leerlingen die gebruik maken van het overblijven zijn zelf
verantwoordelijk voor kennisneming van dit reglement. Deze stukken zijn gepubliceerd op de
website van de school.
2. Ouders/verzorgers dienen bijzonderheden met betrekking tot gedrag en/of voeding te
vermelden.
3. Het motto tijdens het overblijven is: één boterham eten moet, meer mag. Drinken is heel
belangrijk. Ouders/verzorgers dragen er zorg voor dat kinderen ook tijdens het overblijven
voldoende drinken bij zich hebben.
4. Leerlingen die overblijven, dienen zelf etenswaar en drinken in deugdelijke verpakking mee te
nemen en geen mini’s die nog op het brood gestrooid moeten worden.
5. Er mogen geen etenswaren worden meegebracht die moeten worden opgewarmd of eten dat
met heet/warm water moet worden aangemaakt.
6. Voor en na het eten wordt er stilte gevraagd voor die leerlingen die dat willen.
7. Het is niet toegestaan om bij de computers te eten of te drinken. Ook mogen er alleen die
toegestane sites / spelletjes bezocht / gedaan worden, die in de klas ook toegestaan zijn. Alle
leerlingen kunnen gebruik maken van de computers.
8. Het is de leerlingen die overblijven niet toegestaan, zonder toestemming, het plein of het
gebouw te verlaten. Groep 5 t/m 8 mogen alleen na toestemming voetballen op het veld.
9. Bij ongeval of verwonding biedt de overblijfkracht zoveel mogelijke passende hulp, indien
nodig door inschakeling van aanwezige BHV er.
10. Indien leerlingen ziek worden tijdens het overblijven wordt dit met de eigen /een van de
leerkrachten a.d.h.v. de bereikbaarheidsgegevens geregeld.
11. Medicatie wordt uitsluitend door de leerkrachten toegediend. Niet door de overblijfkrachten.
12. De overblijfkrachten kunnen te maken krijgen met vertrouwelijke informatie. Zij hebben ten
aanzien hiervan een geheimhoudingsplicht.
13. De binnengebrachte gelden worden in bewaring gegeven bij de ouderraad/directeur, d.w.z.
de grote bedragen staan op de bank. Er is wel een kleine kas.
14. Elk voorjaar wordt de overblijforganisatie besproken, waar het reglement wordt geëvalueerd
door de overblijfkrachten, afvaardiging van de oudergeleding van de MR en de directie,
waarna eventueel bijstellingen kunnen plaatsvinden.
15. In gevallen waarin dit reglement en het stuk ‘Het overblijven op obs ’t Zigt’ niet voorziet
beslist de directeur van obs ’t Zigt.
16. Dit reglement is besproken en vastgesteld in de vergadering van de MR van obs ’t Zigt.

2

Inhoud

1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 4

2.

Uitgangspunten ............................................................................................................................... 5

3.

4.

2.1

Opvang en overblijven op school ............................................................................................ 5

2.2

Vanuit de medezeggenschapsraden O.b.s. ’t Zigt: .................................................................. 5

2.3

Organisatie .............................................................................................................................. 5

2.4

Werving en selectie overblijfkrachten .................................................................................... 5

Financiën ......................................................................................................................................... 6
3.1

Algemeen................................................................................................................................. 6

3.2

Financiële plaatje..................................................................................................................... 6

3.3

Inzet overblijfkrachten per week ............................................................................................ 6

3.4

Vergoeding overblijfkrachten: ................................................................................................. 6

3.5

Wijze van betalen voor overblijven: ........................................................................................ 6

Communicatie ................................................................................................................................. 7
4.1

Communicatie overblijfkrachten onderling ............................................................................ 7

4.2

Communicatie overblijfkracht/ouders/verzorger ................................................................... 7

4.3

Communicatie i.v.m. toedienen medicijnen aan leerlingen ................................................... 7

4.4

Overdracht i.v.m. pedagogisch klimaat ................................................................................... 7

4.5

Ten aanzien van het pedagogisch klimaat............................................................................... 7

4.6

Hanteren van conflicten en onwenselijk gedrag van kinderen: .............................................. 8

5.

Evaluatie .......................................................................................................................................... 8

6.

Tot slot ............................................................................................................................................. 8

3

Overblijven op Obs ’t Zigt
1. Inleiding

Er zijn afspraken opgesteld rondom de tussenschoolse opvang om school en overblijven goed op
elkaar te laten aansluiten. Tijdens een MR-vergadering waarin de overblijfkrachten, de directie en de
medezeggenschapsraad van de school aanwezig waren zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd.




Alle leerlingen mogen overblijven
Het pedagogisch klimaat van de school wordt voorgezet
Het gruiten is onverkort van toepassing op de overblijf
o Er dient minimaal een boterham en een beker drinken in het lunchpakket te zitten
o Frisdrank (waaronder energydranken) is verboden
o Het is niet toegestaan koeken of snoep mee te nemen.
o Traktaties uitgedeeld in de klas blijven in de tas. ( worden niet genuttigd voor/tijdens
het overblijf)

Het is goed om te vermelden dat deelname aan de tussenschoolse opvang/overblijf voor
verantwoording komt van de ouders/verzorgers. De school biedt enkel mogelijkheid aan tot overblijf.
De ouders/verzorgers blijven verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen.
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2. Uitgangspunten
2.1

Opvang en overblijven op school

Alle scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen tussen de middag op school kunnen blijven om te
eten, als ouders hierom vragen. Het schoolbestuur zorgt er dan voor dat leerlingen kunnen
overblijven in een veilige en kindvriendelijke ruimte. De ouders betalen voor de kosten van het
overblijven en het eten. De overblijf wordt ook wel tussenschoolse opvang genoemd, indien er geen
sprake is van een continurooster.
2.2

Vanuit de medezeggenschapsraden obs ’t Zigt:

Wij streven ernaar veilige, goede en vooral leuke overblijf te bieden. De overblijf zien wij als vrije tijd
voor de leerlingen. Leerlingen moeten even pauze kunnen hebben en loskomen uit de schoolse sfeer,
ook mede om zich weer op te laden voor de middag. Ze mogen, binnen bepaalde grenzen, zelf kiezen
wat ze gaan doen en met wie ze willen spelen.
2.3

Organisatie

Om de overblijf voor iedereen betaalbaar te houden kiezen wij voor een overblijf georganiseerd en
verzorgd door overblijfkrachten. Deze overblijfkrachten krijgen een kleine financiële vergoeding voor
hun inzet. Deze vergoeding wordt per keer betaald uit de bijdrage van de leerlingen die overblijven.
Indien er geld overblijft dan zal deze worden aangewend voor faciliteiten voor de leerlingen.
Er zijn altijd twee/drie overblijfkrachten tijdens het overblijven en de kinderen staan altijd onder
toezicht van minimaal een van de twee overblijfkrachten, waarvan bij voorkeur een geschoold. Deze
opleiding wordt aangeboden en betaald door de Stichting Marenland. De ouders die deze opleiding
hebben gevolgd en met een certificaat hebben afgesloten leveren een kopie in bij de directeur van
obs ’t Zigt. Deze ouders worden bij voorkeur ingeroosterd.
2.4

Werving en selectie overblijfkrachten

Om te kunnen garanderen dat de begeleiding van de leerlingen tijdens het overblijven kwalitatief
goed is hebben we de begeleiding als volgt ingericht.
 Nieuwe overblijfkrachten kunnen worden voorgedragen door leerkrachten en
overblijfkrachten.
 Voor nieuwe overblijfkrachten geldt een proefperiode. Aan het eind van de proefperiode
kunnen beide partijen, eenzijdig, afzien van samenwerking.
 Nieuwe overblijfkrachten worden gedurende de proefperiode begeleid door de geschoolde
ouders. De overblijfouders adviseren de directeur in het al dan niet verlengen van de
samenwerking met nieuwe overblijfkrachten na de proefperiode.
 Om te voorkomen dat ongewenste personen binnen het overblijf actief worden, wordt van
alle overblijfkrachten een verklaring omtrent het gedrag gevraagd, die aan het bestuur moet
worden overlegd. De kosten hiervan worden voor de helft door obs ’t Zigt en de andere helft
vanuit de overblijfgelden betaald.
 De verklaringen worden door de directie centraal bewaard.
 De overblijfkrachten die bij obs ’t Zigt werkzaam zijn, onderschrijven de uitgangspunten van
deze notitie en het overblijfreglement en zijn bereid tot (bij-)scholing.
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3. Financiën
3.1

Algemeen

De kosten dienen zo laag mogelijk gehouden te worden zodat overblijven voor een brede groep
betaalbaar blijft, maar daar mag de veiligheid en het pedagogisch klimaat niet onder leiden.
Voorts wordt er betaald met strippenkaarten die vooraf aangeschaft dienen te worden bij een van de
opgeleide overblijfkrachten.
3.2

Financiële plaatje

Het uitgangspunt is dat het overblijven op schoolniveau kostendekkend moet zijn.
De bijdrage is: € 1,50 per keer. Een strippenkaart kost 15 euro en geldt voor 11 keer overblijven. Deze
strippenkaart blijft geldig.
Er is ook een grotere strippenkaart beschikbaar in overleg met de overblijf.
Uit de vergoeding die de ouders betalen voor het overblijven, moeten de volgende zaken worden
betaald:
 Kosten voor de overblijfkrachten
 Spelmaterialen en andere materialen t.b.v. de overblijf
3.3

Inzet overblijfkrachten per week

Dag

Overblijfouders

Maandag

3

Dinsdag

3

Donderdag

3

Totaal
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3.4

Vergoeding overblijfkrachten:

De overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding op maandbasis. De vergoeding wordt
contant aan de overblijfkracht uitbetaald. Bij één dienst per week een vrijwilligersvergoeding van
€ 40 per maand, bij twee diensten per week € 80 en bij drie diensten per week € 120. Zo komen we
niet boven de maximale vrijwilligersvergoeding van € 150 per maand.
*Aanschaffen van spelmaterialen en van andere goederen kan enkel in overleg met de oudergeleding
van de MR en directie.
3.5






Wijze van betalen voor overblijven:

De ouders schaffen voorafgaand aan de overblijf een strippenkaart aan, deze blijft op school.
Strippenkaarten kunnen uitsluitend door contante betaling bij een van de overblijfkrachten
gekocht worden.
Als de kaart bijna vol is (nog 1 strip te gaan ) krijgen de ouders in de broodtrommel een
briefje dat zij een nieuwe strippenkaart moeten aanschaffen. In overleg met de directeur
mag dit ook d.m.v. een overschrijving.
Aan het eind van het schooljaar blijft de strippenkaart geldig voor het volgende schooljaar.
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4. Communicatie

Iedereen is erbij gebaat dat alle afspraken m.b.t. de overblijf op de website te raadplegen zijn en op
school ter inzage liggen. Enerzijds kan iedereen kennisnemen hoe de overblijf geregeld is anderzijds
kan iedereen er kennis van nemen welke spelregels er gelden met betrekking tot overblijf. Dit
document zal op de website worden gepubliceerd.
4.1

Communicatie overblijfkrachten onderling

Er vindt jaarlijks een startvergadering plaats met alle overblijfkrachten. Dit wordt georganiseerd door
de MR. Van dit overleg moet een verslag worden opgemaakt waarvan de directie een kopie
ontvangt. Tijdens dit overleg worden voornamelijk de praktische zaken geregeld. Voorbeelden: wie is
voor welke groep verantwoordelijk, het opstellen van het rooster, hoe werkt de administratie,
bijhouden leerling gegevens, betalingen
Door middel van de verslagen is het voor zowel de directie als de MR duidelijk of en vanaf wanneer
een mogelijk probleem speelt en welke oplossingen al door de overblijfkrachten zijn aangedragen.
Aan het eind van het schooljaar, rond mei vindt een evaluatiebijeenkomst plaats met alle
overblijfkrachten met (een afvaardiging van) de MR.
4.2

Communicatie overblijfkracht/ouders/verzorger

Met name de betaling van de strippenkaarten en de algemene spelregels van het overblijven. Dit kan
via een briefje dat in broodtrommel naar huis gaat als de strippen nagenoeg op zijn.
Het verdient de voorkeur dat op de achterkant van de strippenkaart komt te staan: hoe, waar en
wanneer er een nieuwe strippenkaart kan worden gekocht. Eveneens dient te worden vermeld dat er
minimaal een boterham en glas drinken genuttigd dient te worden tijdens het overblijf. Meer mag
maar is niet verplicht. En dat voor meer informatie over het overblijven wordt verwezen naar de
website. Bij misdraging van leerlingen wordt er door de overblijfkracht contact gezocht met de
leerkracht.
4.3

Communicatie i.v.m. toedienen medicijnen aan leerlingen

Dit kan enkel wanneer de ouders/verzorgers het toestemmingspapier hebben ondertekend. Zodra er
een wens bestaat om tijdens de overblijf medicatie toe te dienen dient dit door de leerkracht te
worden gedaan. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk dat hun kinderen tijdig en de juiste
medicatie toegediend krijgen. Hiervoor kunnen ze desgewenst een zorgverlener inschakelen.
4.4

Overdracht i.v.m. pedagogisch klimaat

Er dient overleg te zijn met de leerkrachten om indien nodig leerlingen die extra zorg nodig hebben
te bespreken en om afspraken met elkaar te maken over de overdracht. Ook dient de leerkracht
voorafgaand aan de middag les te worden geïnformeerd als een leerling zich misdragen heeft tijdens
de overblijf.
4.5

Ten aanzien van het pedagogisch klimaat

Groepsgrootte; 10 tot max 15 leerlingen, met drie overblijfkrachten maximaal 30 leerlingen.
Gemengde groepssamenstelling; groep 1 tot en met 8 zitten door elkaar zodat de oudere leerlingen
de jongere leerlingen kunnen helpen en zo als hulp van de overblijf kunnen fungeren.
Om 12 uur gaan alle leerlingen eerst een kwartiertje naar buiten met de overblijfkrachten om even
uit te waaien en de energie kwijt te raken na een ochtend zitten. Hun tas leggen ze in de daarvoor
bestemde bak. Ze maken gebruik van de buitendeur van de bovenbouw.
De overblijfkrachten verzorgen en begeleiden de leerlingen in de overblijfperiode en stimuleren de
leerlingen waar nodig. Het uitgangspunt blijft dat de overblijf vrije tijd is voor de leerlingen en dat zij
die tijd, binnen bepaalde grenzen en mogelijkheden, zelf in mogen vullen. Op een overblijfgroep ligt
de nadruk minder op ontwikkeling, maar geven de overblijfkrachten de leerlingen juist de ruimte om
vrij te zijn na een drukke ochtend op school. De regels en afspraken die onder schooltijd gelden,
gelden ook tijdens het overblijven. De nadruk ligt daarbij op het respectvol omgaan met elkaar en
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verantwoordelijkheid leren nemen voor het eigen gedrag. De overblijfkracht heeft hierin een
voorbeeldrol en zal moeten communiceren op de manier die past bij de school.
De overblijf biedt mogelijkheden voor individuele keuzes van leerlingen die binnen bepaalde grenzen
zelf bepalen hoe zij hun vrije tijd doorbrengen, begeleid door de overblijfkrachten.
De leerlingen nemen, na minimaal een boterham en een beker drinken te hebben genuttigd aan
tafel, zelf het initiatief in:
 Met welke andere leerlingen zij willen spelen of samen zijn;
 Of zij buiten/binnen willen spelen (mits het weer dit toe laat); en
 Welke activiteiten zij willen ondernemen
De overblijfkrachten zijn zich bewust van het feit dat zij eigen normen en waarden meenemen en
overdragen aan de leerlingen. Ook realiseren de overblijfkrachten zich dat zij een voorbeeldfunctie
hebben. (Dit houdt bijvoorbeeld in dat de privételefoon niet gebruikt wordt tijdens de overblijf.)
Uitgangspunten voor het dagelijkse handelen zijn:
 Oprecht luisteren naar leerlingen en het eigene van de leerlingen respecteren.
 Dit wordt tot uiting gebracht door:
o Elkaar te groeten bij komen en gaan;
o Elkaar uit laten praten;
o Met elkaar delen;
o Elkaar serieus te nemen;
o Elkaar te helpen;
o Elkaar te accepteren zoals je bent;
o Elkaar positief te benaderen.
De leerlingen van de overblijf kunnen gebruik maken van de kleutermaterialen van de onderbouw.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen ook gebruik maken van de rijdende materialen.
Het overblijven duurt tot 13 uur. Dan gaan de leerlingen terug naar de klas en de leerkracht.
4.6

Hanteren van conflicten en onwenselijk gedrag van kinderen:

Om het overblijven voor zowel alle leerlingen als de overblijfkrachten zo prettig mogelijk te laten
verlopen, spreken de overblijfkrachten de kinderen aan op onwenselijk gedrag. Ook wordt het
ongewenste gedrag direct gerapporteerd aan de groepsleerkracht.
Bij herhaaldelijk in gevaar brengen van de veiligheid, vrijheid, de goede orde en de goede sfeer
tijdens het overblijven, kan de betreffende leerling enige tijd uitgesloten worden van het deelnemen
aan het overblijven. Deze maatregel wordt alleen in overleg met de directeur van de school
genomen. Deze stelt de ouders van de desbetreffende leerling op de hoogte van de gebeurtenissen.
In zeer ernstige gevallen kan de leerling blijvend van deelname worden uitgesloten.
5. Evaluatie

Het overblijven op onze school zal eenmaal per jaar worden geëvalueerd tijdens een MRvergadering. Deze evaluatie zal plaatsvinden in het voorjaar. Op deze wijze is er voldoende tijd om
gezamenlijk eventuele knelpunten op te lossen voor het komend schooljaar. Dus in augustus /
september de startvergadering en rond mei de evaluatie van het schooljaar.
6. Tot slot

Dit stuk betreft een praktische uitwerking van het reglement overblijf. In dit reglement staan de
spelregels die gelden m.b.t. het overblijven.
Vastgesteld op januari 2018 door:
M.R. obs ’t Zigt
Delfzijl
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