
 

 

 

 

 

 

 

OVERBLIJVEN  
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen overblijven van 12.00 uur tot 13.00 uur 

onder toezicht van een of meerdere gekwalificeerde overblijfkrachten. De overblijfkosten 

zijn: € 1,50 per kind per keer.  

OVERBLIJFREGLEMENT  

Tijdens het overblijven zijn de volgende regels van kracht:  

 Met het overblijven worden de overblijvers gesplitst in 3 groepen. De groepen 

0,1,2,3 eten gezamenlijk, de groepen 4 en 5 en de groepen 6, 7 en 8 eten 

gezamenlijk. Dit in verband met de grootte van de totale groep overblijvers. 

Vanaf 12.30 uur spelen de kinderen van groep 1, 2 en 3 op de speelplaats van de 

onderbouw en de kinderen van groep 4 tot en met 8 op het grote schoolplein  

 Ouders van kinderen die willen overblijven, moeten dit melden bij de leerkracht, 

de overblijfkracht of bij de overblijfcoördinator. Met name geldt dit voor de 

kinderen in de onderbouw.  

 Bij regelmatig overblijven, kan volstaan worden met een eenmalige melding. 

Indien er, bij regelmatig overblijven, een keer géén gebruik wordt gemaakt van 

de overblijfregeling, dient dit tijdig en vooraf gemeld te worden bij de 

overblijfkracht of coördinator.  

 Ieder kind afzonderlijk moet een tas met een broodtrommel bij zich hebben. Wat 

betreft het drinken stimuleren wij, in verband met milieuoverwegingen, het 

gebruik van een goed afsluitbare drinkbeker/bidon voorzien van naam.  

 Het verloop van het overblijven is als volgt:  

o 12.00 uur – 12.30 uur: gezamenlijke broodmaaltijd in de aula.  

o 12.30 uur – 13.00 uur: de overblijvers spelen onder toezicht op de grote 

speelplaats, of in geval van een kleine groep, gaan ze gezamenlijk naar het 

park. Bij slecht weer mogen de kinderen in de grote ruimte. Dit ter 

beoordeling van de overblijfkrachten en de leerkrachten.  

 De speelmaterialen van de overblijvers worden in een aparte kast bewaard. Het 

beheer is in handen van de overblijfkrachten. Zij zien er ook op toe dat de 

kinderen op de juiste wijze met het materiaal omgaan.  

 De coördinatoren van de tussenschoolse opvang (TSO) zijn: 

 

o voor de groepen 1-2-3:  

Hannie Timmermans, e-mail: hannie@familietimmermans.nl namens TSO; 

Jose Scholten, email: jscholten@skozok.nl namens leerkrachten; 

 

o voor de groepen 4-5-6-7-8: 

Marga Weegels namens TSO en  

Eefje Derks, ederks@skozok.nl namens leerkrachten. 

 School is verantwoordelijk voor de overblijfregeling. 
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 Algemene gedragsregels overblijvers:  

o De overblijvers houden zich aan de aanwijzingen van de 

overblijfkracht(en).  

o Bij 2 waarschuwingen door de overblijfkrachten voor wangedrag wordt het 

gedrag genoteerd en zal de directie met de overblijfcoördinator bepalen of 
en welke sanctie zij voor het betreffende kind zullen toepassen.  

o Ouders betalen het overblijfgeld contant.  

o Aan tafel gelden de gewone tafel- en gedragsregels, d.w.z. samen 
beginnen en wachten tot iedereen klaar is.  

o De overblijfkracht bepaalt wie helpt met het opruimen van de tafel en het 

doen van de afwas.  

o De overblijver mag zonder toestemming de ruimte waarin de groep zich 
bevindt niet verlaten.  

o De afspraken en regels van de school moeten worden nageleefd.  

 Strippenkaartverkoop  

De verkoop van strippenkaarten is op maandag en donderdag van 08.15 uur tot 

08.45 uur. De kosten bedragen: 10 strippen voor € 15,-- (+ 1 gratis) 5 strippen 

voor € 7,50. 

 

 


