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Het protocol overblijven van Openbare school Olst locatie de Klimboom
Het schoolbestuur is verplicht aan het overblijfwetsartikel te voldoen. (art. 45 krachtens Wet
Primair Onderwijs).
Het bevoegd gezag (=schoolbestuur Stichting de Mare) stelt hierbij leerlingen in de
gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de
school door te brengen. De kosten die hieruit vloeien komen voor rekening van
ouders/verzorgers.
Het schoolbestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij het
overblijven. Het schoolbestuur is wettelijk verplicht een W.A.-verzekering voor de
overblijfkrachten af te sluiten, zodat de aansprakelijkheid t.g.v. een eventueel ongeval altijd
gedekt is.
Visie op het overblijven:
Overblijven is een mogelijkheid om op school te kunnen blijven eten maar is geen
verplichting. De kinderen moeten het positief ervaren en in een prettige, veilige
sfeer/omgeving kunnen lunchen waarbij de overblijfkrachten affiniteit hebben met de
kinderen. Daarnaast moeten zij op verantwoorde wijze met kinderen om kunnen gaan. Ten
aanzien van vertrouwelijke informatie wordt de zwijgplicht in acht genomen.
Deze visie ondersteunen we door:
-

Het beschikbaar stellen van goede overblijfruimte
Het mogelijk maken voor scholing van overblijfouders ( 50% is verplicht)
De aanwezigheid van een VOG van alle overblijfmedewerkers
Het aanbieden van spelmateriaal
Het stellen van “overblijf afspraken en regels”, waardoor er duidelijkheid gecreëerd
wordt.
Het betrekken van de overblijfouders bij het ontruimings- en calamiteitenplan
De aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde BHV-ers (teamleden)
De aanwezigheid van overblijfouders( 2 of 3 ouders per dag) vanuit dagteams

Overblijf betrokkenen:
Op OJS de Klimboom zijn naast overblijfouders, twee ouders als overblijf coördinatoren
samen met directeur onderwijsteam betrokken bij het overblijven.
-

Directeur-onderwijsteam

Claudia Diepstraten-Overmars

-

Overblijf coördinatoren

-

Kinderopvang KOOS
Overblijfouders

Linda Boon
Sonia Hoogendijk
Pedagogisch medewerksters voor di-do
Groep van ongeveer 20 ouders die
beschikken over een geldige VOG

Aan het begin van het schooljaar wordt de samenstelling van de overblijfwerkgroep
vastgesteld. De werkgroep bestaat uit de overblijf coördinatoren en de directeur. Daarnaast
wordt de wettelijke kaders in de digitale schoolgids vermeld, krachtens artikel 13 van de wet
op primair onderwijs (WPO).
Financiën:
De kosten van het overblijven zijn vastgesteld op:
-

€ 65,- per kind per jaar voor structureel overblijven in de OB (gr 1-4)
€ 87,50,- per kind per jaar voor structureel overblijven in de BB (gr 5-8)

Vergoeding overblijfouders:
-

De overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 6,75 per dag.
De betaling geschiedt middels betaling achteraf.

Taken van de overblijfwerkgroep:
- Het vaststellen en wijzigen van de overblijfafspraken/regels en reglementen.
- Ervoor zorgen dat alle betrokkenen van de overblijfregels en reglementen in kennis worden
gesteld.
- Toezicht houden op administratie(rooster/inzetschema maken en VOG) en financiën
- Organisatie van scholing 1 a 2 keer per jaar.
Verantwoordelijkheden van de betrokken personen:
Overblijfouders:
-

-

Draagt zorg voor de inachtneming van het overblijfreglement/overblijfafspraken
(zie TSO map op school met afspraken en bijlage)
Een afgevaardigde (penningmeester Schoolraad) regelt de administratieve en
financiën van het overblijven
Tijdens de jaarvergadering van de OR/MR vindt er tevens een kascontrole plaats
voor het overblijven
Regelt in geval van ziekte vervanging vanuit de dag teams
Neemt in geval van calamiteiten contact op met het team/directie

Onder calamiteiten kan worden verstaan:
-

Wangedrag van kinderen/ouders/verzorgers. School is verantwoordelijk voor de
consequenties passend bij de situatie en stelt de betreffende hiervan op de hoogte.
- Wanbetaling; bij niet betaling van de overblijf kosten voor 1 augustus voor het nieuwe
schooljaar begint, betekent dat kinderen in het nieuwe schooljaar niet meer kunnen
overblijven.
De directie:
-

Stelt overblijfruimte beschikbaar
Overlegt met de overblijf coördinatoren
Wordt betrokken bij calamiteiten en is verantwoordelijk voor de mogelijke
consequenties.
- Is eindverantwoordelijk voor het overblijven op school
De MR:
-

Bespreekt het overblijfreglement.

-

Geeft instemming op de wijze van uitvoering op het overblijven
Deze punten krachtens art. 9 van de wet medezeggenschap onderwijs (WMO)

Werkzaamheden van de overblijfouders
1.
2.
3.
4.
5.

Houden van toezicht tijdens de lunch in de klassen
Houden toezicht op het consequent naleven van de overblijfregels door alle partijen
Bij incidenten melden zij dit bij de desbetreffende leerkracht.
Bij calamiteiten melden zij dit bij de directeur
Zorgen voor en controleren van de opruimwerkzaamheden

Overblijfregels:
1. Elke overblijvende leerling en overblijfouder dient zich zodanig te gedragen dat het
overblijven voor iedereen plaats vindt in een fijne en veilige omgeving.
2. Elke overblijvende leerling heeft naar een overblijfouder te luisteren, waarbij
veiligheid voor iedereen belangrijk is .
3. Elke leerling is actief betrokken bij het opruimen van de lunchruimte, hetzij
individueel, hetzij in groepsverband.
4. Bij het buitenspel zorgen de overblijfouders en de leerlingen er samen voor dat de
spelmaterialen opgeruimd worden
5. Na het eten kunnen de leerlingen buiten spelen en bij slecht weer binnen spelen.
(beoordeling door de overblijfouders).
6. In de bijlage zijn de concrete overblijf afspraken bijgevoegd.
7. De overblijvende leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten
8. In alle gevallen waarin de overblijfregeling niet voorziet, zal een maatregel, welke
wordt genomen door de overblijfouders, bindend zijn tot de overblijfwerkgroep
(coördinatoren en directie) hierover een uitspraak heeft gedaan.
Samenvatting regels:
Bij wangedrag en bij herhaaldelijke overtreden van de regels wordt contact gezocht met de
ouders, verzorgers van de overtreder of overblijfouder.

