
  
   

Richtlijnen overblijven (huishoudelijk regelement) OBS de Wierde  
(1 mei 2015) 
 
Organisatie 
Het schoolbestuur van L&E is verantwoordelijk voor de Tussenschoolse Opvang (TSO). De 
school moet zorgen voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich 
ontspannen. Een school hoeft de overblijf niet zelf uit te voeren, maar de school is wel 
verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven. Op onze school is 
het overblijven uitbesteed aan een overblijfcommissie. De dagelijkse uitvoering van de 
overblijf wordt namens de overblijfcommissie geregeld door 2 vaste overblijfkrachten, die 
geassisteerd worden door hulpouders en/of vrijwilligers. Leerkrachten kunnen eventueel op 
vrijwillige basis assisteren bij de overblijf, maar zijn dit niet verplicht. In een overblijfreglement 
zijn een aantal formele zaken omtrent het overblijven vastgelegd.  
 
De vaste overblijfkrachten blijven in principe op vaste dagen over. De hulpouders/vrijwilligers 
worden volgens een rooster ingedeeld. De vaste overblijfkrachten kunnen op verzoek van de 
overblijfcommissie deelnemen aan de vergaderingen van de overblijfcommissie. Zij hebben 
tijdens het overblijven de eindverantwoordelijkheid en zijn het aanspreekpunt voor de 
hulpouders/vrijwilligers bij vragen en eventuele problemen. De vaste overblijfkrachten 
houden de presentielijst en het logboek bij. Het overblijven begint om 11.30 uur en eindigt 
om 12.45 uur. Het eten vindt plaats in het eigen lokaal van de kinderen. 
 
Overblijf 

- De overblijfkrachten  en hulpouders/vrijwilligers worden om 11.30 in de tussenruimte 
verwacht om een indeling te maken en eventuele bijzonderheden te bespreken. 

- Om 11.45 informeert de leerkracht de vaste overblijfkrachten over eventuele 
bijzonderheden in de klas of over leerlingen. 

- Om 12.00 gaan alle kinderen die klaar zijn met eten tenminste 15 minuten naar 
buiten.  

- Om 12.15 kunnen kinderen die binnen willen spelen naar de tussenruimte. 

- Als de kinderen naar buiten gaan, dienen er voldoende overblijfkrachten of 
hulpouders/vrijwilligers buiten te zijn (op ieder plein ten minste 1) i.v.m. de veiligheid 
van de kinderen.  

- Om 12.40 ruimen de kinderen hun speelgoed op en om 12.45 gaan ze allemaal weer 
naar buiten. De kinderen van groep 0/1/2 gaan naar hun lokaal. 

- Om 12.45 komen de vaste overblijfkrachten en hulpouders/vrijwilligers nog even kort 
bij elkaar om de bijzonderheden van die dag te bespreken en eventueel te noteren in 
het logboek. Indien nodig informeren de vaste overblijfkrachten de leerkracht over 
bijzonderheden. 

 
Afspraken in school 
De kinderen kunnen tijdens het overblijven in de tussenruimte spelen en in het klaslokaal dat 
niet gebruikt wordt. Het speelgoed en materialen van de overblijf liggen in de kast in het 
klaslokaal dat niet gebruikt wordt.  
 
Afspraken op het plein 

- De kinderen van de groepen 0 t/m 4 spelen op het kleine plein en de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 op het grote plein. In verband met de veiligheid en het toezicht 
kunnen kinderen niet bij de sloot spelen, in de bosjes spelen of zonder vragen een 
bal uit de sloot halen. De richtlijnen voor op het plein worden vastgesteld in overleg 
met het team en kunnen tussentijds veranderen. De vaste overblijfkrachten 
overleggen regelmatig met het team en zij zullen de hulpouders informeren bij 
verandering van de richtlijnen. 



- Als het gras nat is mogen de kinderen niet op het gras spelen. Dit wordt door de 
leerkrachten aangegeven met een bordje (groen/rood) voor het raam. Er mag dan 
ook niet in de zandbak gespeeld worden. 

- Er kan in de zandbak op het kleine plein gespeeld worden als het bordje op groen 
staat. Het materiaal daarvoor ligt in het schuurtje. Het materiaal van de school uit het 
schuurtje kan in overleg met de leerkrachten gebruikt worden.  

- Om 12.40 wordt alles weer opgeruimd en het schuurtje weer afgesloten. 
 
Wat verwachten we van elkaar?  
Tijdens de overblijf respecteren wij elkaar. Wij doen dit door dezelfde afspraken te maken 
zoals die ook op de school gelden. 
 

 Fatsoenlijk en verzorgd taalgebruik. 

 Elkaar niet te kwetsen, te kleineren, of pijn te doen. 

 Elkaars bezittingen niet te stelen of stuk te maken. 

 Zorg te dragen voor elkaar. 

 Wij komen op voor wie gepest wordt. 

 Wij komen op voor wie niet goed mee kan. 

 Wij komen op voor wie ziek is. 

 Niemand buiten te sluiten. 

 Goed te luisteren naar de mening van anderen. 

 Ervoor te zorgen, dat iedereen het naar de zin heeft. 

 We houden niet van agressieve spelletjes, vechten of oorlogje spelen 

 Tijdens de overblijf spelen we niet met een mobiel, e-reader, tablet, MP-3 speler etc. 
 

 Tijdens de overblijf draagt iedereen zijn steentje bij. 
 

–  Wij ruimen samen onze klas op. 
–  Wij komen op voor onze eigen mening. 
–  Bij elke klus helpen wij elkaar een handje. 
–  Wij maken samen graag plezier, maar nooit ten koste van een ander. 
–  Ruzies of meningsverschillen worden uitgepraat, en niet uitgevochten. 
–  Eerlijk duurt het langst: daar kiezen wij voor !!! 
 
Voorop staat dat het overblijven gezellig en ontspannen dient te zijn voor de kinderen, dat ze 
positieve aandacht krijgen en in hun spel gestimuleerd worden. Er worden regelmatig leuke 
dingen georganiseerd, zoals tosti's bakken of pannenkoeken eten. De bovenbouw wordt 
gestimuleerd om betrokken te worden bij de overblijf van de onderbouw.  
 
Wanneer kinderen zich niet aan de regels houden of niet luisteren, dan worden ze hierop 
aangesproken door de hulpouders/vrijwilligers of vaste overblijfkrachten. Bovengenoemde 
richtlijnen dienen daarbij als handvat en het is ter beoordeling van de vaste overblijfkracht of 
hulpouder/vrijwilliger hoe te handelen/handhaven. Bij twijfel kunnen de 
hulpouders/vrijwilligers overleggen met de vaste overblijfkrachten. De vaste overblijfkrachten 
beslissen over eventuele verdere maatregelen.  
 
Bij een vechtpartij of ander fysiek geweld tussen kinderen schakelen de overblijfkrachten of 
hulpouders direct de leerkrachten in en zij zullen bepalen hoe verder te handelen. In verband 
met aansprakelijkheid dienen overblijfkrachten en hulpouders/vrijwilligers zeer terughoudend 
te zijn met stoeien e.d. met kinderen.   
 
Het komt wel eens voor dat kinderen op de overblijf herhaaldelijk ongewenst gedrag laten 
zien. Vervelend en onacceptabel. Samen met de ouder(s) wordt een stappenplan gewenst 
gedrag van maximaal drie weken afgesproken ter verbetering van het gedrag. Blijft het kind 
ongewenst gedrag vertonen, dan volgt in het uiterste geval een tijdelijke schorsing van de 
overblijf.  



 
Hoe ziet een en ander er in de praktijk uit? In geval van herhaaldelijk ongewenst gedrag 
volgt eerst een mondelinge waarschuwing voor leerling en ouder(s) door een overblijfkracht. 
Bij onvoldoende verbetering worden ouder(s) telefonisch benaderd door de 
overblijfcommissie. De leerling krijgt maximaal een week om verbeterd gedrag te tonen. Gaat 
de leerling binnen de gestelde week wederom in de fout, dan ontvangen de ouder(s) van de 
overblijfcommissie direct een officiële waarschuwing per e-mail. De leerling heeft vanaf de 
verzenddatum van de e-mail wederom maximaal een week om verbeterd gedrag te tonen. 
Vertoont de leerling binnen de gestelde week wederom ongewenst gedrag dan ontvangen de 
ouder(s) een allerlaatste waarschuwing per brief van de overblijfcommissie. Vertoont de 
leerling binnen de gestelde week vanaf de verzenddatum van de brief wederom ongewenst 
gedrag dan wordt direct overgegaan tot schorsing van de leerling voor één kalendermaand. 
Indien hiertoe wordt besloten, worden ouder(s) hierover telefonisch en schriftelijk op de 
hoogte gesteld. Na deze maand mag het kind het weer een week proberen. Als dan blijkt dat 
het gedrag storend blijft, wordt het kind definitief en permanent de toegang tot overblijf 
geweigerd. 
 
De vaste overblijfkrachten zijn: 
Zwaantje Balkema tel: 050-3061746 
Diana Korendijk  tel: 050-3061113  
 
Overblijfcommissie: 
MR-oudergeleding/voorzitter Collin Hamming 
Ouder/penningmeester Elske Dijkstra 
Leerkracht   Cora Kuyper  
Locatiecoördinator  Dino Andriol (waarnemend) 
 


