Stichting tussenschoolse opvang ‘t Reigerbos,
Coördinatie Anita de Kooter / Esther Verschuur
Tel. 06-10388965
Email: overblijf@reigerbos.nl

Reglement Tussenschoolse opvang
Algemeen
Op onze school wordt de mogelijkheid geboden om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag te laten opvangen tussen 12:00 uur en 13:00 uur (overblijven).
Het overblijven vindt plaats in een lokaal en op het speelplein. Gedurende het overblijven komen de
kinderen niet zonder toestemming in de andere ruimten van de school.
De tussenschoolse opvang werkt met vaste overblijfkrachten, indien nodig aangevuld met
medewerkers van de reservelijst.
Tussenschoolse opvang is mogelijk met een abonnement voor één of meerdere dagen per week, of
met een strippenkaart.
Wie blijven er over?
1. Leerlingen met een abonnement.
2. Leerlingen met een strippenkaart (incidenteel).
3. Kinderen van de medewerkers.
Kinderen zonder strippenkaart of abonnement hebben geen recht om gebruik te maken van de
Tussenschoolse opvang.
Aanmelden
Ouders melden hun kind aan door middel van het inschrijfformulier overblijf. Een strippenkaart kan
aangevraagd worden d.m.v. het inschrijfformulier incidentele overblijf.
Beide formulieren zijn te downloaden via www.obsreigerbos.nl of te verkrijgen bij de overblijfkrachten,
de coördinator Tussenschoolse opvang, of bij Ina vd Hoek. Het formulier graag bij de leerkracht of op
de Tussenschoolse opvang inleveren.
•

Indien uw kind een keer geen gebruik maakt van de overblijf of van dag wisselt, bent u verplicht
een door u geschreven briefje met de naam en groep van uw kind op een van de daarvoor
bestemde overblijfprikborden te prikken.

•

Incidenteel overblijven wordt aangemeld d.m.v. een briefje met de naam en groep van het kind op
een van de overblijfprikborden.

Afmelden
Afmelden voor de Tussenschoolse opvang gebeurt ook via een briefje op het prikbord.
Kosten abonnement

1 dag
Vrijdag





Per kind
50 euro
25 eruo

Abonnementsgeld wordt niet gerestitueerd bij afwezigheid van het kind.
Abonnementen worden afgesloten voor een heel schooljaar, opzegging gedurende het schooljaar
leidt niet tot restitutie, tenzij de leerling de school verlaat.
Abonnementen kunnen in uitzonderingsgevallen ook afgesloten worden gedurende het schooljaar,
dan wordt naar rato van het aantal weken de prijs bepaald (40 weken per schooljaar).
Het IBAN-nummer van de overblijf NL89RABO0109783247
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Kosten incidenteel overblijven
Voor het incidenteel overblijven kan een strippenkaart gekocht worden.
Een 10- strippenkaart kost € 15,Een 25- strippenkaart kost € 35,-.
Een strippenkaart kan per gezin worden gebruikt en blijft de gehele schoolperiode geldig (t/m groep 8)
De coördinator tussenschoolse opvang houdt de strippenkaart in haar bezit en houdt in de gaten
wanneer de strippenkaart is verlopen. U ontvangt hierover tijdig bericht.
Het IBAN-nummer van de overblijf NL89RABO0109783247
Verzamelen
De kinderen van groep 1 en 2 worden om 12.00 uur uit hun eigen klas opgehaald door de
overblijfkrachten. De namen worden gecontroleerd van de overblijfkinderen aan de hand van de lijst.
Gezamenlijk gaan de kinderen naar het overblijflokaal. De overige kinderen komen om 12.00 uur zelf
naar de juiste ruimte. Indien de kinderen zich niet melden zal de tussenschoolse opvang contact
opnemen met de ouders over de afwezigheid van hun kind.
De lunch
U dient zelf zorg te dragen voor de broodmaaltijd en drinken van uw kind. Wij verzoeken u de lunch in
de daarvoor bestemde koelkasten te plaatsen in verband met de hygiëne. De kinderen eten rustig hun
brood (in ieder geval één boterham), daarna eventueel fruit. Wat de kinderen niet opeten gaat weer
mee naar huis.
Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel zitten tot zij van de overblijfkracht toestemming krijgen
deze te verlaten.
Indien kinderen medicijnen gebruiken informeren zij de betreffende leerkracht hierover, indien de
medicijnen echt tijdens de tussenschoolse opvang moeten worden ingenomen neemt de leerkracht
hierover contact op met de coördinator of de betreffende medewerker.
Activiteiten
Er zijn verschillende activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen of die zij zelfstandig kunnen
doen. Indien het weer het toelaat is er de mogelijkheid om onder toezicht buiten te spelen. De
kinderen mogen het schoolplein niet verlaten. In de gemeenschapsruimte en in de hal is er de
mogelijkheid om binnen te spelen, met spelletjes, speelgoed en tekenmateriaal.
Bij slecht weer kan er een video/dvd gedraaid worden en mogen leerlingen van groep 5 t/m 8 van
computers gebruik maken, soms wordt er een activiteit in de speelzaal georganiseerd.
Voor alle activiteiten geldt: de kinderen helpen bij het opruimen van de materialen.
Einde Tussenschoolse opvang
Om 13.00 uur worden de kinderen van groep 1 en 2 overgedragen aan de desbetreffende
leerkrachten. De overige kinderen gaan naar hun eigen schoolplein. Pas als er een pleinwacht
(leerkracht) buiten is, gaan de overblijfkrachten van het plein af en mogen de andere kinderen erop.
Ook als de leerkracht buiten is mogen de kinderen van de overblijf niet van het plein af.
Vanaf 13.00 uur staat uw kind weer onder toezicht van de school.
Coördinator Tussenschoolse opvang
Voor vragen omtrent de tussenschoolse opvang kunt u terecht bij de coördinator tussenschoolse
opvang:
Anita de Kooter / Esther Verschuur
telefoon 06-10388965
e-mail: overblijf@reigerbos.nl
Aanspreekpunt leerkrachten Tussenschoolse opvang
Ina v.d. Hoek
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Regels tijdens de Tussenschoolse opvang
1. Tijdens de tussenschoolse opvang worden dezelfde gedragsregels gehanteerd die ook voor
school gelden.
2. Kinderen die vast overblijven zijn verplicht een briefje mee te nemen van hun ouders met daarop
toestemming dat ze bij iemand anders mogen eten.
3. Er wordt aan tafel gegeten.
4. Vooraf is er een moment van stilte.
5. De overblijfkrachten zien erop toe dat de kinderen ook daadwerkelijk eten en drinken.
6. Tijdens de tussenschoolse opvang wordt er niet door de school gelopen.
7. Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen niet van het plein af. Ook na 13.00u als de leerkracht
buiten is mogen de kinderen niet van het plein af.
8. De tussenschoolse opvang heeft eigen speelgoed/knutsel/spelmateriaal voor binnen en buiten,
zodat het niet de bedoeling is dat kinderen eigen speelgoed meenemen naar de Tussenschoolse
opvang.
9. Medicijnen of andere bijzonderheden moeten door de ouders aan de leerkracht worden
doorgegeven, deze geeft het indien noodzakelijk door aan de Tussenschoolse opvang.
10. De kleuters worden na het overblijven aan een leerkracht van de kleuters overgedragen.
11. Het aantal overblijfkrachten wordt bepaald naar rato van het aantal kinderen.
12. Bij ziekte wordt de ouder gewaarschuwd en verzocht het kind te komen halen.
13. Een kind dat zich misdraagt tijdens het overblijven, wordt bij de directie gebracht er wordt indien
nodig contact opgenomen met de ouders.
14. Verbetert de situatie niet, dan volgt uitsluiting van de tussenschoolse opvang, gedurende een door
de school en coördinator te bepalen periode.
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