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Protocol overblijven Het Kompas
(Alle ouders zijn wettelijk verplicht zich hier aan te houden!)

Algemeen:
1.
De tussenschoolse opvang wordt per school geregeld en moet te allen tijde voldoen aan
de wettelijke eisen.
2.
Dit protocol is in overeenstemming met de bovenschools vastgestelde beleidsafspraken
betreffende de tussenschoolse opvang.
Kwaliteit:
1.
De overblijfmedewerkers moeten op een pedagogisch verantwoorde manier met de
overblijvende kinderen om kunnen gaan.
2.
De overblijfmedewerkers moeten zoveel mogelijk gebruik maken van de aangeboden
scholingsmogelijkheden.
3.
Vanaf 2011 moet in ieder geval de helft van de overblijfmedewerkers scholing op het
gebied van het overblijven hebben gevolgd.
4.
Er is een document met richtlijnen voor de ouders (bijlage 1).
5.
Er zijn duidelijke overblijfregels vastgesteld (bijlage 2).
6.
Er is een duidelijke samenvatting van de regels voor de kinderen (bijlage 3).
7.
Het maximum aantal kinderen per overblijfkracht is 20.
8.
Als er meer dan 20 overblijvers zijn in de overblijfgroep 1-3, gaan de 2 oudsten van de
groep naar de overblijf groep 4-8.
9.
Als er meer dan 20 overblijvers in de overblijfgroep -8 zijn, gaan de twee jongsten naar
de overblijfgroep 1-. In de overblijfagenda wordt dit geregistreerd.
10.
Als er maar één overblijfgroep is en er zijn meer dan 20 kinderen om over te blijven
wordt er voor nood een groepsleerkracht ingeschakeld.
11.
In de personeelskamer is altijd een algemene EHBO-trommel beschikbaar met daarin de
eerste benodigdheden voor kleine ongelukjes. Bij grote ongevallen wordt de BHV’er (zijn
altijd leden van het team) ingeschakeld. Om de BHV’ers (Bedrijfs Hulpverleners) in te
schakelen is het voldoende om de allereerste leerkracht die je tegenkomt te vragen om
iemand te sturen.
12.
In de overblijfmap is een ontruimingsplan aanwezig. Het is voor de overblijfouder
belangrijk om te weten welke uitgang men moet nemen bij brand en waar iedereen moet
verzamelen. (Er zal voor de nieuwe situatie een nieuw ontruimingsplan worden
geschreven).
Financiën:
1.
De kosten voor overblijven bedraagt € 1,50 per keer. Indien één van de ouders meedraait
in het overblijfrooster is het overblijven voor de betreffende kinderen alle dagen gratis.
Een ouder krijgt per keer dat hij/zij als overblijfouder aanwezig is een vergoeding van
€ 6,75 (1,5 uur) + € 0,75 (vergadertijd) = € 7,50. Eens per kwartaal worden de
overblijfgelden automatisch geïncasseerd.
2.
Alle gelden worden op de overblijfpost “overblijven” geboekt. Dit wordt bij ons
administratiekantoor geregistreerd en jaarlijks gecontroleerd door de accountant.
3.
Uitgaven t.l.v het overblijven vinden plaats ten laste van deze overblijfpost. Dit wordt bij
ons administratiekantoor geregistreerd en jaarlijks gecontroleerd door de accountant.
4.
Overblijfkrachten ontvangen nooit meer dan de maximale vrijwilligersbijdrage € 1.500,per jaar, € 150,- per maand en € 4,50 per uur als vergoeding voor hun activiteiten.
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Organisatie:
1.
In principe wordt de tussenschoolse opvang in eigen beheer verzorgd.
2.
Het overblijven vindt voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) in het Crea lokaal en voor de
bovenbouw (groep 4 t/m 8) in de hal plaats.
Dit rooster is te vinden in de overblijfmap.
3.
Er vindt een sluitende registratie van deelnemende kinderen plaats en in voorkomende
gevallen worden ouders gewaarschuwd als hun kind zonder opgaaf van redenen afwezig
is. Opgeven en afmelden kan via het Ouderportaal.
4.
Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun kind opgegeven wordt. Ouders kunnen
hun kind zelf inschrijven, via het Ouderportaal.

Coördinatie:
1.
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tussenschoolse
opvangbeleid op verenigingsniveau.
2.
De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tussenschoolse
opvangbeleid op schoolniveau.
3.
Op Het Kompas is een Werkgroep, bestaande uit directeur, administratief medewerkster
en twee ouders van de kinderen die overblijven, verantwoordelijk voor de coördinatie.
4.
De overblijfcommissie komt jaarlijks minimaal 1 keer bijeen om de zaken rondom het
overblijven te bespreken.
5.
Er vindt jaarlijks minimaal één keer overleg plaats met de overblijfouders.
Toekomst:
1.
Afhankelijk van hoe de voor- en naschoolse opvang bij onze scholen zich ontwikkelt,
kunnen leidsters uit die opvang, mits ze aan een aantal nader te omschrijven
voorwaarden voldoen, ingezet worden bij de tussenschoolse opvang.
2.
De tussenschoolse opvang kan dan eventueel uitbesteed worden.
3.
Zodra dat het geval is zullen de in “1” vermelde “nader te omschrijven voorwaarden” ook
inderdaad nader omschreven worden.
4.
Door het DO zal in dat geval een integraal voorstel worden gedaan, waarna het
Algemeen Bestuur en de GMR zich hierover uit zullen spreken.
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Bijlage 1: Richtlijnen overblijfouders
Om 11.45 uur aanwezig op school, de overblijfmappen staan in de kast tegenover het lokaal van
groep 3 in de gang. De kinderen gaan om 12.00 uur naar buiten.
Om 12.15 uur gaat de bel (automatisch) en dan gaan de kinderen naar binnen. Ze lopen naar het
overblijflokaal of de hal.
Inmiddels hebben de kinderen de gelegenheid gehad om naar binnen te gaan en jassen op te hangen
en tassen te pakken.
Controleren of iedereen er is aan de hand van de lijst in de overblijfmap.
We beginnen met bidden, daarna eten we met de kinderen en lezen uit een dagboekje en we danken
met de kinderen.
Daarna gaat iedereen weer buiten spelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen in het overblijflokaal of
de centrale hal spelletjes doen of kleuren, de spullen liggen in een kast in de gang.
Het is niet de bedoeling dat kinderen in school lopen of op de computers gaan.
Er mag op de pleinen gespeeld worden. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen op het
onderbouwplein, terwijl de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 op het bovenbouwplein spelen.
Op vrijdag spelen alle kinderen op het bovenbouwplein.
Wanneer de overblijfouder klaar is met opruimen (stoelen aanschuiven tafels afnemen en vegen),
gaat hij/zij ook naar buiten om het plein in de gaten te houden. Wij hebben de verantwoording over
de kinderen.
Om 13.00 uur de kleuters mee naar binnen nemen en nog even in de kleuterklas kijken of ze allemaal
in de klas zijn. De overblijfouder blijft tot 13.15 uur op school. Om 13.00 uur komt de leerkracht naar
het plein voor de pleinwacht.
Op vrijdag is het tostidag. De kinderen mogen dan een boterham meenemen met ham en/of kaas om
te roosteren.
Verdere informatie is te vinden bij de regels (bijlage 2) en in het protocol.
De overblijfcommissie
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Bijlage 2: Regels voor het overblijven
12.00 uur t/m 12.15 uur
 Als om 12.00 uur de bel gaat, gaan de kinderen die overblijven eerst even buiten spelen.
Om 12.15 uur gaat er weer een bel. De kinderen gaan dan direct naar binnen en gaan zitten
in het Crealokaal of in de gang.
 Als er kinderen niet aanwezig zijn, wordt er navraag gedaan bij de groepsleerkracht. Als er
onduidelijkheid is over een kind die niet aanwezig is, en wel aanwezig had moeten zijn, wordt
er door de leerkracht gebeld naar ouder of verzorger. Hier wordt een notitie van gemaakt.
 Er is een sluitende registratie aanwezig. Alle kinderen die overblijven zijn aangemeld.
12.15 uur t/m einde eten
 De kinderen zitten allemaal op een stoel of een kruk! Dus niet op tafels, e.d.
 Onder het eten wordt er niet gelopen, afval kan later in de prullenbak worden gedaan.
 De overblijfouder controleert of een ieder aanwezig is en onderneemt actie als dat niet zo is
d.m.v. het inschakelen van de groepsleerkracht.
 De overblijfouder begint met bidden. Iedereen doet mee en is eerbiedig.
 Tijdens het eten mag er worden gepraat, schreeuwen is dus niet nodig.
 De kinderen gedragen zich beleefd tegen de ouder die het eten begeleidt. Als een kind zich
duidelijk onbeleefd gedraagt t.o.v. de overblijfouder wordt er een gele kaart uitgereikt.
Te denken valt aan niet luisteren naar de overblijfouder, grove woorden gebruiken of in het
algemeen grof taalgebruik uiten in de groep. We zien dit als een ernstig vergrijp. Als dit in
een schooljaar 3x gebeurt, wordt de leerling voor 1 week geschorst van het overblijven.
De leerling moet dan een rode kaart meekrijgen. De directeur zal de ouders daarvan in
kennis stellen. In de map zitten gele en rode kaarten. 1 exemplaar wordt meegegeven aan
het kind en een ander exemplaar wordt op het bureau van de directeur neergelegd of aan
een personeelslid gegeven.
 De kinderen zitten niet aan spullen van een ander. Dus zowel de spullen van medeleerlingen,
als de spullen van school blijven de kinderen van af.
 Tijdens het eindigen zijn de kinderen stil. Ook hier kunnen gele kaarten uitgereikt worden als
kinderen bewust de boel verstoren.
Na het eten tot 13.00 uur
 Voor 13.00 uur mogen er geen kinderen op school komen, als zij niet overgebleven zijn.
 De overblijfruimte wordt geveegd en het lokaal / de hal wordt weer netjes gemaakt.
Schoonmaken en vegen mag ook tussen 13.00 en 13.15 uur.
 De kinderen mogen op de pleinen spelen. Ze gaan niet van de pleinen af. De kinderen zijn
niet in school. Ze hoeven dan ook niet op de gang te zijn
 Tot 13.00 uur zijn er ook geen andere kinderen in de school. De overblijfouder is tot
13.00 uur verantwoordelijk. Om 13.05 uur de kleuters even in de klas brengen.
 Als de kleuters in de klas zitten en de juf is weer aanwezig, dan kan de overblijfouder
vertrekken.
 Vanaf 13.05 uur is de school weer verantwoordelijk.
 Mochten er onverhoopt toch klachten zijn, dan graag doorgeven aan iemand van de
overblijfcommissie.
Bij slecht weer, regen, storm en kou
 De overblijfouder(s) bepalen of het slecht weer is, te koud of te nat.
 De kinderen moeten kunnen ontspannen.
 Kinderen mogen niet achter de computer.
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Kinderen kunnen onder toezicht van een ouder in de centrale hal lezen of een spelletje doen.
In de centrale hal is een spellenkast speciaal voor de overblijvers.
Kinderen mogen tafelvoetballen.
Jaarlijks worden er, indien nodig, nieuwe materialen aangeschaft van het beschikbare geld.
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Bijlage 3: Overblijfregels voor de kinderen














We mogen tot 12.15 uur buiten spelen.
Als de bel om 12.15 uur gaat, gaan we naar binnen.
Als we beginnen zijn we stil.
Tijdens het eten zitten we op een stoel of een kruk.
We gaan tijdens het eten in principe niet naar de wc.
We blijven van de spullen van een ander af.
We zijn beleefd tegen de overblijfouder.
We luisteren naar de overblijfouder.
Tijdens het bijbellezen zijn we stil.
Na het eten zijn we niet in de school.
We mogen op alle pleinen spelen, en gaan niet van de pleinen af.
Als het regent bepaalt de overblijfouder of je in het overblijflokaal mag.
Tot 13.00 uur is er een overblijfouder, daar kunnen we vragen aan stellen.
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