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Reglement overblijven  
 

 

Eten en drinken 

● Eén boterham eten en drinken is verplicht. 

● Snoepen mag niet.  
● De ouders zijn verantwoordelijk voor wat een kind eet.  

● Allergieën worden aan school doorgegeven en zijn - indien relevant - bekend bij de overblijfouders.  
● Tijdens het eten mogen de kinderen in principe niet naar het toilet, alleen bij hoge nood. 

● Tijdens het eten blijven de kinderen zoveel mogelijk op hun plek zitten. 

 

Structuur 

● Voor het overblijven sluiten de overblijfouders de hekken.  

● Voor het eten wordt gebeden en om 12.40 uur wordt er gedankt (handen vouwen en ogen dicht). 
● Kinderen die klaar zijn met eten, gaan buiten spelen onder toezicht van één overblijfouder. De andere 

kinderen eten verder en gaan naar buiten als ze klaar zijn.  

● Kinderen ruimen zelf hun spullen op. 
● Er zijn duidelijke afspraken over gedrag. Bij wangedrag is er overleg met leerkracht en/of directeur.  

● Mobiele telefoons worden ‘s morgens in de klas verzameld en blijven daar gedurende de schooldag, dus ook 
tijdens het overblijven.  

● Om 12.55 uur zijn alle kinderen buiten aan het spelen.  
● Groep 7 en 8 mogen niet op het huisje/glijbaan.  
● De groepen 1 t/m 6 mogen niet bij de tafeltennis tafel. 
● Kinderen die overblijven mogen in de pauze niet van het schoolplein af.  
● Om 13.00 uur worden de spullen opgeruimd en wordt de schuur afgesloten.  

● Om 13.05 uur gaan de hekken open (door leerkracht of overblijfouder). De kleuters gaan dan naar binnen.  
 

Communicatie 

● Relevante allergieën worden voorin de presentiemap vermeld.  
● Zonodig is er na het overblijven een mondelinge overdracht.  
● Communicatie over aanschaf materialen vindt plaats tussen coördinator en overblijfouders. 
● Er is minimaal één keer per jaar een overlegmoment.  
● Communicatie naar ouders loopt via coördinator of directeur.  

 

Hygiëne 

● Handen wassen voor het eten is wenselijk. 
● Een ziek kind wordt gemeld aan de leerkracht en moet worden opgehaald. 
● Na het eten worden de tafels schoongemaakt en de vloeren geveegd. 
● In de middagpauze worden de kleutertoiletten door een aantal ouders schoongemaakt.  

 

Veiligheid 

● In groep 1, 2 en 3 worden de namen van de overblijvers genoteerd door de leerkracht.  

De overblijfouders controleren of ze ook echt aanwezig zijn.  
● Er is pleinwacht bij het buiten spelen. 
● Eerste hulp wordt verricht door de bhv-ers (leerkrachten).  
● Er is een protocol aanwezig voor bij een ongeval.  
● Er is een ontruimingsplan aanwezig. In geval van een ontruiming nemen de overblijfouders de kinderen én 

de presentiemap mee, zodat gecheckt kan worden of alle kinderen buiten zijn.  
● Onveilige situaties worden gemeld bij de coördinator, leerkracht of directeur. 

 

Privacy 

Filmen en fotograferen mag niet.  

 

Financiën 

De opbrengst vanuit het overblijven wordt besteed aan materialen of activiteiten voor de kinderen. 

 


