Overblijfprotocol
Tussenschoolse opvang
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1. Inleiding
De doelstelling van de tussenschoolse opvang is de leerlingen de mogelijkheid geven
tijdens de middagpauze te lunchen en vervolgens na ontspanning de leertijd na de
middagpauze zo optimaal mogelijk te benutten. Dit alles in een veilige omgeving. Er is
ruimte voor zowel rustige als dynamische activiteiten na het eten. De algemene
schoolregels zoals beschreven in de gedragscode gelden ook tijdens de tussenschoolse
opvang.
We bieden ouders van onze leerlingen de mogelijkheid hun kind op school te laten
lunchen, indien zij niet naar huis kunnen tijdens de middagpauze. Dit omdat ouders niet
thuis zijn door verplichtingen als werk, zorgtaken of scholing en er geen andere oplossing
mogelijk is. De Klimroos streeft ernaar, dat ouders op een verantwoorde manier van het
overblijven gebruik maken, door kinderen niet onnodig over te laten blijven.
De Klimroos heeft ervoor gekozen de opvang van leerlingen tussen de middag
zelf te organiseren. De reden hiervoor is dat de kosten voor de tussenschoolse opvang op
deze wijze voor ouders/verzorgers aanzienlijk lager uitvallen dan wanneer het wordt
uitbesteed aan een externe instantie. Gecertificeerde overblijfkrachten, de conciërges en
leerkrachten begeleiden de tussenschoolse opvang. De organisatie is in handen van de
schooldirectie.
Waar in dit protocol gesproken wordt over tussenschoolse opvang kunt u ook ‘overblijven’
lezen.

2. Organisatie
De verantwoordelijkheid van de tussenschoolse opvang ligt in handen van De Klimroos.
De adjunct-directeur is verantwoordelijk en tevens aanspreekpunt voor de dagelijkse
gang van zaken met betrekking tot de tussenschoolse opvang.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er voor groep 5 t/m 8 de mogelijkheid om
tussen de middag over te blijven, voor groep 1 t/m 4 op maandag, dinsdag en
donderdag. De kinderen uit groep 1 t/m 4 blijven over in klaslokalen met passend
meubilair. De kinderen van groep 5 t/m 8 zitten gezamenlijk in de aula.
De kinderen uit groep 1 en 2 worden naar het betreffende overblijflokaal gebracht. Alle
anderen kinderen komen zelfstandig naar de overblijfruimte toe. Hier worden zij
opgevangen door de overblijfkrachten.
De kinderen dienen zelf een lunchpakket en drinken mee te nemen. De directie en de
overblijfkrachten stellen er prijs op als ouders/verzorgers hun kind(eren) een gezonde
lunch meegeven en geen koek, snoep, chips en frisdrank. Tijdens de lunch kunnen de
kinderen thee krijgen. Overgebleven brood wordt niet weggegooid, maar terug mee naar
huis gegeven, zodat ouders inzicht hebben in het eetpatroon van hun eigen kind(-eren).
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Tijdens het eten en drinken controleert de overblijfkracht de presentie- en absentielijsten.
Bij afwezigheid van een leerling belt de groepsleerkracht de betreffende ouder op. Indien
kinderen die vast overblijven een enkele keer elders eten, dan kan dit alleen wanneer dit
doorgegeven wordt middels het wijzigingsformulier. Dit is te downloaden via de website
en verkrijgbaar op school bij de directie. Dit dient voor elke keer apart door de ouders
aangegeven te worden.
Na het eten en drinken gaan de kinderen in principe buiten spelen. De groepen 1 t/m 3
op het kleuterplein en de groepen 4 t/m 8 op het grote plein. De kinderen kunnen
gebruik maken van de spelmaterialen die worden aangeboden. Bij slecht weer blijven de
kinderen binnen en kunnen tekenen, spelletjes doen, lezen of een film kijken.

3. Aanmelding en wijzigingen
Ouders/verzorgers kunnen hun kind door middel van het aanmeldformulier opgeven voor
de tussenschoolse opvang. Op dit formulier kunnen de vaste dagen waarop het kind op
school overblijft aangegeven worden. Deze opgave blijft van kracht tot het kind van
school gaat of er een schriftelijke wijziging doorgegeven wordt aan de adjunct-directeur.
Bij eventuele wijzigingen dienen de ouders/verzorgers het wijzigingsformulier in te vullen.
Dit formulier is te downloaden via de website of verkrijgbaar bij de directie. Wijzigingen
graag tijdig doorgeven, uiterlijk 2 weken vooraf.
Bij calamiteiten, waarbij op korte termijn overblijven noodzakelijk is, wordt een passende
oplossing gezocht in overleg met de adjunct-directeur.

4. Incidenteel overblijven
Indien een kind incidenteel overblijft, dient een overblijfstrippenkaart gekocht te worden
bij de adjunct-directeur. Steeds wanneer het kind op school eet, zal een strip
afgestempeld worden. Indien de overblijfstrippenkaart bijna vol is, krijgt u een
herinnering zodat tijdig een nieuwe kaart aangeschaft kan worden.
Deze overblijfstrippenkaarten zijn persoonlijk en kunnen worden meegenomen naar het
volgende schooljaar. Wanneer kinderen naar een andere school gaan zal restitutie
worden verleend.
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5. Kosten
Op het aanmeldformulier kunnen ouders aangeven of zij per jaar of per periode de kosten
voor het overblijven betalen. Voor incidenteel overblijven dient een overblijfstrippenkaart
gekocht te worden.
Bijzondere (feest-)dagen waarop niet overgebleven kan worden, kunnen niet ingehaald
worden op een andere reguliere schooldag.
5.1 Tarieven
Jaarlijks
Eerste kind
Tweede en volgend kind

1 dag
€ 66,50
€ 53,20

2 dagen
€ 133,€ 106,40

3 dagen
€ 199,50
€ 159,60

4 dagen
€ 266,€ 212,80

De betaling per schooljaar geeft een voordeel van 5% op het totaal te betalen bedrag. Dit
geldt vanaf schooljaar 2013-2014.
Periodiek
Eerste kind
Periode 1 (12/08 – 01/11)
Periode 2 (04/11 – 31/01)
Periode 3 (03/02 – 18/04)
Periode 4 (21/04 – 11/07)
Hele schooljaar
Tweede en volgende kind
Periode 1 (12/08 – 01/11)
Periode 2 (04/11 – 31/01)
Periode 3 (03/02 – 18/04)
Periode 4 (21/04 – 11/07)
Hele schooljaar

1 dag
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 70,1 dag
€ 14, € 14, € 14, € 14, € 56, -

Overblijfstrippenkaart (incidenteel gebruik)
Overblijfbeurten
10 strippen

2 dagen
€ 35, € 35, € 35, € 35, € 140, 2 dagen
€ 28, € 28, € 28, € 28, € 112, -

3 dagen
€ 52,50
€ 52,50
€ 52,50
€ 52,50
€ 210,3 dagen
€ 42, € 42, € 42, € 42, € 168, -

4 dagen
€ 70, € 70, € 70, € 70, € 280, 4 dagen
€ 56, € 56, € 56, € 56, € 224, -

Kosten
€ 20, -

De Klimroos streeft ernaar, dat ouders op een verantwoorde manier van het overblijven
gebruik maken, door kinderen niet onnodig over te laten blijven.
Gelieve de betalingen over te maken op bankrekeningnummer: 17.43.94.179, t.n.v. ‘de
Klimroos’, Roosendaal.
Om de betalingen vlot te kunnen verwerken vragen wij u om bij de betaling:
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de naam van uw kind(-eren), de groep en de betreffende periode(s) of ‘strippenkaart’ te
vermelden. Contante betalingen dienen bij de directie te gebeuren.
5.2 Betalingstermijn
Indien men kiest voor de jaarlijkse betaling dient het volledige bedrag vóór 30 september
van het huidige schooljaar te zijn overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer.
Als men kiest voor betaling per periode, dan dient deze betaling voor aanvang van de
betreffende periode, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de periode bijgeschreven te zijn
op genoemd rekeningnummer.
Afwijkend voor periode 1 geldt dat de betaling is bijgeschreven op de 2e vrijdag van
periode 1.
Als u kiest voor de overblijfstrippenkaart, dan dient de kaart betaald te zijn voordat met
deze kaart gestart kan worden.
Indien niet aan bovenstaande termijnen wordt voldaan krijgen ouders een herinnering.
Indien na de tweede herinnering het openstaande bedrag niet meteen voldaan is, wordt het
kind uitgesloten van de tussenschoolse opvang.
Voor het versturen van de herinneringen zal gebruik gemaakt worden van Safe School.

6. Gezonde lunch
Natuurlijk wil een ouder/verzorger dat zijn kind uitgroeit tot een gezonde volwassene.
Daarbij is voeding belangrijk. Een schooldag kost veel energie, er moet geleerd, gesport
en gespeeld worden. Een met zorg samengestelde broodtrommel helpt daarbij. De lunch
is voor kinderen een belangrijk moment op de dag om de juiste voedingsstoffen binnen te
krijgen en om weer nieuwe energie te krijgen.
Hieronder een aantal tips voor een gezonde lunch bij het overblijven.








De basis is bruin brood of volkorenbrood.
Geef net zoveel eten en drinken mee als het kind thuis eet.
Besmeer de boterhammen bij voorkeur met halvarine.
Als drinken zijn halfvolle melk, sap of magere yoghurtdrank heel geschikt.
Geef ook fruit mee, zoals een appel, mandarijn of banaan.
Denk ook eens aan wat rauwkost, zoals radijsjes of worteltjes.
Breng de nodige variatie aan met beleg en drinken en geef in plaats van een
boterham eens een bruin bolletje en een krentenbol mee, of een plak ontbijtkoek.
 Snacks, zoals snoep, chips en chocolade kunnen kinderen in de verleiding
brengen hun brood niet op te eten.
 In een stevige, goed sluitende broodtrommel blijft het brood langer lekker.
Een blaadje sla of wat komkommer tussen de boterhammen helpt ook tegen
uitdrogen.
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 Houd er rekening mee dat het vaak warm is op school. Geef daarom liever geen
bederfelijke vleeswaren mee, zoals fricandeau en filet américain.
 Maak de broodtrommel van het kind aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld met een
vrolijke servet. Wissel de inhoud zoveel mogelijk af.
Tot slot: drinken het liefst in een beker, eventueel in een pakje, natuurlijk voorzien
van naam.

7. Regels en afspraken
Om het overblijven op een prettige manier voor iedereen te laten verlopen, houden we
ons aan de volgende taken en verantwoordelijkheden.
Voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen:
 Het voldoen aan de financiële verplichtingen voor de tussenschoolse opvang.
 Door een kind aan te melden voor de tussenschoolse opvang geeft men aan
kennisgenomen te hebben van het protocol Tussenschoolse opvang van De
Klimroos en hiermee akkoord gaat.
 Ouders/verzorgers dienen tijdig gewijzigde telefoonnummers of andere
contactgegevens door te geven.
 Ouders/verzorgers dienen medicijngebruik/allergieën te melden aan de school.
De school informeert de betreffende overblijfkracht. (zie hoofdstuk 10. Privacy)
 Ouders zorgen dat de kinderen die overblijven een verantwoord lunchpakket mee
naar school nemen.
 Ouders ondernemen actie indien zij te horen krijgen dat hun kind zich niet aan de
regels houdt tijdens het overblijven.
 Ouders bespreken zaken m.b.t. de tussenschoolse opvang met de adjunctdirecteur.
Voor de leerlingen:
 De leerling luncht rustig, samen met andere leerlingen en de overblijfkracht in de
daarvoor bestemde overblijfruimte.
 De leerling neemt geen chips of frisdrank mee tijdens het overblijven. Snoep wordt
pas buiten gepakt en opgegeten.
 Iedereen is verantwoordelijk voor een prettige sfeer tijdens de tussenschoolse
opvang.
 Leerlingen respecteren elkaar en elkaars eigendommen.
 Leerlingen hebben respect voor de overblijfkrachten en volgen hun aanwijzingen
op.
 Eventuele ruzies worden opgelost door te praten. Indien nodig met hulp van de
leerkracht of overblijfkracht die op dat moment aanwezig is.
 Zonder toestemming mogen leerlingen het plein niet verlaten.
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 Leerlingen gaan verantwoord om met het aangeboden spelmateriaal.
8. Klachten
Ouders/verzorgers die ontevreden zijn over de tussenschoolse opvang en/of klachten
hebben, kunnen terecht bij de adjunct-directeur. Naast deze procedure is de
klachtenregeling van toepassing die is beschreven in de schoolgids.

9. Uitsluiting
Leerlingen die zich niet aan de regels van de tussenschoolse opvang houden, kunnen als
uiterste middel hiervan uitgesloten worden. Om dit te voorkomen wordt de volgende
procedure gevolgd:
1. De overblijfkrachten overleggen eerst met de betreffende leerling en wijzen deze
op de regels. Bij herhaald overtreden van de regels informeren de
overblijfkrachten nogmaals de betreffende leerling. De groepsleerkracht wordt
hiervan op de hoogte gesteld (persoonlijk of schriftelijk).
2. Mochten de interventies van de overblijfkrachten niet tot de gewenste resultaten
leiden, dan informeren zij de adjunct-directeur. Hij voert vervolgens een gesprek
met de betreffende leerling. De leerling wordt in dit gesprek op zijn gedrag
aangesproken, de regels worden nogmaals uitgelegd, en de leerling krijgt de
waarschuwing mee dat bij verdere overtreding de ouders/verzorgers worden
uitgenodigd voor een gesprek. De groepsleerkracht wordt ook hiervan op de
hoogte gesteld (persoonlijk of schriftelijk).
3. Blijft het gedrag van de leerling zich herhalen, dan voert de directie van De
Klimroos een gesprek met de ouders/verzorgers van de leerling. Resultaat van dit
gesprek kan zijn dat de ouders/verzorgers hun kind op zijn/haar gedrag
aanspreken. Ook uitsluiting van de leerling van de tussenschoolse opvang kan
onderwerp van gesprek zijn.
Als het probleem niet wordt opgelost, wordt de leerling uitgesloten van de
tussenschoolse opvang op school.
Naast uitsluiting vanwege onacceptabel gedrag is het ook mogelijk dat een leerling
uitgesloten van het overblijven wordt, als ouders/verzorgers zich niet aan de
betalingsregeling houden. De ouders/verzorgers zullen zelf voor een andere oplossing
moeten zorgen.

10. Privacy
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De overblijfkrachten krijgen in principe geen privé-informatie over de leerlingen die
overblijven. Het kan in uitzonderingsgevallen echter voorkomen dat het noodzakelijk is
dat de overblijfkrachten wel van een bepaalde privéomstandigheid op de hoogte zijn,
bijvoorbeeld als een kind ziek is of een bepaalde aandoening heeft. De overblijfkrachten
dienen uitermate zorgvuldig met privé-gegevens om te gaan en hebben in deze
geheimhoudingsplicht.

11. Schoolongevallenverzekering
De ouderraad sluit elk jaar voor alle kinderen een schoolongevallenverzekering af.
Daardoor is elke leerling ook verzekerd voor letsel als gevolg van een ongeval tijdens de
tussenschoolse opvang.
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