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De meest ideële situatie voor een leerling is het natuurlijk om tussen de 
middag thuis te kunnen eten. In sommige situaties is dat niet mogelijk 
en dan is het een uitkomst, dat overblijven op school mogelijk is. Toch is 
het samen eten met ruim 20 andere leerlingen wel iets bijzonders. Om 
het voor de kinderen plezierig te maken en te houden, is het nodig om 

afspraken te maken. Afspraken die thuis voor de meesten 
vanzelfsprekend zijn, hebben we nog eens duidelijk op een rijtje gezet. 
Als ouders, leerlingen en overblijfkrachten zich hier aan houden, kunnen 
we deze voorziening tot in lengte van jaren in stand houden. 

Algemeen 

In deze informatiefolder komen de volgende zaken aan de orde: 

 Wie draagt welke verantwoordelijkheid?  
 Hoe is het overblijven georganiseerd?  
 Wat kan er van de overblijfkrachten verwacht worden?  

 Wat wordt er van de overblijvende kinderen verwacht?  
 Wat wordt er van de ouders verwacht?  
 Wat zijn de kosten?  

Wie draagt welke verantwoordelijkheid?  

Het bestuur van Stichting OPONOA draagt zorg voor een verantwoorde 
overblijfgelegenheid. In de praktijk betekent dit dat de organisatie wordt 
gedelegeerd aan een groepje “overblijfkrachten” onder leiding van een 
overblijfcoördinator. De school is verplicht een ruimte beschikbaar te 

stellen. Tevens is de school verplicht een WA- verzekering af te sluiten 
voor iedereen die verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade 
gedurende het overblijven.  

Uiteindelijk zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
kind(eren).  

 

 

Nog even dit: 

Bij slecht weer (regen) spelen we binnen. De kinderen spelen dan in  
hun klas of boven.  Voor binnenspeelgoed wordt door ons gezorgd. 

Groepen 1 t/m 4 moeten binnen de hekken van het schoolplein spelen. 
Groepen 5 t/m 8 mogen met de overblijfkracht naar het veldje bij de 
kerk. 

Het ene kind eet nu eenmaal beter dan het andere, maar om 12.40 uur 

moet iedereen naar buiten. Ook als het eten nog niet op is. Het nuttigen 

van het gehele lunchpakketje is dus niet de verantwoordelijkheid van de 
overblijfkracht, al zullen de kinderen wel aangespoord worden om te 
eten. Geeft u dus niet te veel eten mee. 

Zet u op het bakje waar de boterhammen in zitten en op de beker de 
naam van uw zoon/dochter. Zo krijgt iedereen zijn/haar eigen 
lunchpakketje. 

Aan het begin van het schooljaar worden de regels van het overblijven 
uitgelegd aan de kinderen. Wij gaan ervan uit dat de regels voor de 
kinderen duidelijk zijn. Als kinderen herhaaldelijk weigeren zich aan deze 

regels te houden (grensoverschrijdend gedrag vertonen) dan kan dit 
uiteindelijk leiden tot (tijdelijke) uitsluiting van het overblijven. Voor het 
zover komt zullen we met u bespreken wat er speelt.  

 

Wij zullen nooit de thuissituatie van de kinderen kunnen vervangen, 
maar we hopen toch dat zij op een ontspannen wijze de periode tussen 
de middag kunnen doorbrengen. 

 

 



Wat wordt er van de overblijvende kinderen 
verwacht ? 

Van de kinderen verwachten wij dat zij:  

 voor het eten hun handen wassen;  
 op elkaar wachten voordat ze met eten beginnen;  
 tijdens het eten gezellig aan tafel blijven zitten;  
 voor of na het eten naar het toilet gaan en niet tijdens het 

eten;  

 de rommel die tijdens het eten ontstaat opruimen;  
 luisteren naar de aanwijzingen van de overblijfkracht en 

geen grote mond hebben als zij het niet met haar/hem eens 
zijn  

 

 

Wat wordt er van de ouders van de overblijvende 
kinderen verwacht ?  

Van de ouders verwachten wij dat zij:  

 hun kind(eren) eten en drinken meegeven(geen snoep!). 

Geef uw kind mee wat het normaal thuis ook eet tijdens een 
lunch; 

 op tijd doorgeven of een groep 1 – 2 leerling overblijft; 
 vooraf een strippenkaart kopen; 
 met hun zoon/dochter bespreken wat er van hen verwacht 

wordt tijdens de overblijf. 

Financiën 

Het overblijven moet kostendekkend geregeld worden. De ontvangsten 
worden gebruikt voor de vergoeding van de overblijfkrachten. Verder 

wordt er (buiten)speelgoed gekocht (voetballen, hockeysticks e.d.). 
Gedurende schooljaar 2018 – 2019  kost het overblijven per leerling per 
dag €1,20. 

Voor- of na schooltijd kunt u een strippenkaart kopen. Deze 
strippenkaart blijft op school. Als de strippenkaart bijna op is ontvangt u 
een schriftelijk verzoek om een nieuwe strippenkaart te kopen. 
Strippenkaarten zijn per 5, 10 of 20 strippen te koop.  

Bij betalingsproblemen van uw kant adviseren wij u om contact op te 
nemen met de penningmeester van de O.R.,  mevr. S. Boekholt tel.06- 
19983417 , zij is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de financiën 
m.b.t. de TSO.  

Hoe is het overblijven georganiseerd ?  

Het toezicht op de leerlingen wordt uitgeoefend door overblijfkrachten 
die hiervoor een vergoeding ontvangen.  

Het aantal overblijfkrachten is gerelateerd aan het aantal kinderen dat 
overblijft. Bij meer dan 12 overblijfkinderen, zijn er twee 
overblijfkrachten.  

De VOO (vereniging voor openbaar onderwijs) gaat uit van een 
verhouding van 1 overblijfkracht op 15 kinderen. We voldoen dus aan de 
eisen, die de VOO (vereniging voor openbaar onderwijs) als richtlijn 
geeft. 

Verder worden er door de overblijfouders m.i.v. dit schooljaar cursussen 

gevolgd, die georganiseerd worden door Stichting OPONOA. Tiny Floors 
is overblijfcoördinator. 

Mocht er iets niet helemaal naar wens verlopen of heeft u een suggestie 
voor verbetering dan kunt u bij hem/haar terecht.  



Jaarlijks kunnen ouders zich aanmelden als reserve overblijfmoeder. De 
vaste overblijfkrachten worden door de overblijfcoördinator in overleg 
met het directielid benaderd. Daarvoor komen geen ouders van school  
in aanmerking. 

Kinderen die overblijven moeten van te voren worden aangemeld. De 
kinderen die regelmatig overblijven worden afgemeld indien ze geen 
gebruik maken van TSO. Aanmelding/afmelding  wordt schriftelijk 

gedaan  op het weekoverzicht van de TSO of in geval van afwezigheid 
via de leerkracht. 

Van 12.00 – 13.00 uur is de overblijfkracht verantwoordelijk voor het 
toezicht. Vanaf 13.00 is de leerkracht die buiten loopt verantwoordelijk 
voor het toezicht.  

12.00 – 12.15 naar buiten 

12.15 – uiterlijk 12.40 eten 

12.40 – 12.55 spelen/lezen e.d. 

12.55  materialen opruimen 

 

 

 

 

 

Wat kunt u van de TSO-organisatie verwachten? 

U, als ouders/verzorgers, kunt van de overblijfkrachten verwachten dat 
zij:  

 de leerlingen begeleiden tijdens het overblijven;  
 de leerlingen die overblijven registreren;  
 streven naar hygiëne en zoveel mogelijk rust tijdens het 

eten;  
 streven naar een schoon lokaal;  

 pest- en wangedrag signaleren en corrigerend/troostend 
handelen;  

 het gebruik van schuttingtaal niet accepteren;  

 bijzonderheden tijdens het overblijven registreren en met 
elkaar en de coördinator bespreken, daarvoor gebruiken zij 
een logboek. 

 zorgen voor een rooster aan de hand waarvan zij komen;  
 bijscholing volgen als zij daarvoor de mogelijkheid krijgen. 

Van de overblijfcoördinator kunt u verwachten dat hij:  

 leiding geeft aan een team van overblijfkrachten dat op 
basis van gelijkheid samenwerkt;  

 zorgt voor een presentielijst/logboek van de leerlingen;  
 zorgt voor benodigdheden die nodig zijn voor het overblijven 

(denk aan schoonmaakmiddelen en vaatdoekjes);  
 zorgt dat er regelmatig overleg gevoerd wordt met de 

overblijfkrachten en met het team. 

Van de penningmeester kunt u verwachten dat zij:  

 zorgt dat ouders/verzorgers vooraf een strippenkaart 
kunnen kopen voor de overblijf;  

 zorgt dat u eventueel herinnerd wordt aan uw 
betalingsverplichtingen; 

 zorgt voor de betaling aan de overblijfkrachten. 

 


