
Overblijfreglement Prof. Mr. A. Anemaschool 

 

Algemeen 

Op onze school kunnen ouders ervoor kiezen de kinderen op school de middagpauze te 

laten doorbrengen.  

De Anemaschool voorziet in een veilige, prettige overblijfomgeving.  

De kinderen eten in de klas, samen met de leerkracht. Daarna gaan ze onder toezicht 

buiten spelen.   

We proberen tijdens het overblijven zoveel mogelijk een goede sfeer te creëren binnen 

de pedagogische lijn van de school. Hierin staan de gemeenschap, voor elkaar zorgen en 

elkaar helpen centraal. Wij willen dat de kinderen zich prettig en veilig voelen tijdens het 

overblijven.  

Blijft uw kind incidenteel over, dan meldt u dit aan de leerkracht. Dit kan als u uw kind 

naar school brengt of via Mijn School Info (MSI). Blijven kinderen in groep 7/8 

incidenteel over, dan moet u dit melden via MSI aan de leerkracht. Alle meldingen voor 

het overblijven via MSI moeten voor 8.00 uur worden gedaan. 

 

Overblijfreglement 

In dit overblijfreglement zijn alle regels en afspraken betreffende het overblijven 

opgenomen. Het doel is het overblijven zo in goede banen te leiden. Door de regels en 

afspraken vast te leggen is er duidelijkheid voor de leerlingen, de ouders, de 

overblijfkrachten en het schoolteam.  

Het overblijfreglement is op 3 februari 2014 door de MR goedgekeurd.  

 

Het overblijfteam 

Tineke Spee    groepen 1 en 2 

Khadra El Fargougi  groepen 1 en 2 

Petra Putters   groepen 1 en 2 

Debbie Rappa   groepen 1 en 2 

Sara Masdouri   groepen 1 en 2 

Darinka    groep 3A/3C 

Ouarda   groep 3B 

Baya        groep 4A 

Lale    groep 4B 

Nalda    groep 5A 

Hind    groep 5B 

Monique van Egmond groep 6A, tevens overblijfcoördinator 

Debbie Boudestein  groep 6B 

Farida    groepen 7/8 

  

Scholing 

Door het volgen van diverse cursussen professionaliseren onze overblijfouders zich. De 

school biedt de volgende scholingsmogelijkheden aan voor de overblijfkrachten: 

-Kinder EHBO 

-Cursus verantwoord overblijven 

-Cursus coördinatie overblijf 

 

 

 

 



Abonnement en strippenkaart 

Wij werken met het principe ‘contract – overblijven’ . Dit is een vorm van overblijven 

waarbij de kinderen op basis van een contractafspraak aan het overblijven kunnen 

deelnemen.  

 

U kunt uw kind alleen laten overblijven als u een strippenkaart heeft gekocht en het 

contract heeft ondertekend.  Deze strippenkaart kunt u dagelijks kopen tussen 8.25 en 

8.45 bij de overblijfcoördinator Monique van Egmond. Zij heeft haar kantoor bij de 

hoofdingang van de school. 

 

Kosten overblijven 

 

A. De kosten voor het overblijven worden 1,25 euro per kind 

 

Er zijn drie A strippenkaarten te koop: 

€ 15 voor 12 keer overblijven 

€ 30 voor 24 keer overblijven 

€ 75 voor 60 keer overblijven (koopt u er drie, dan geldt dit voor het hele schooljaar) 

 

B. De kosten bedragen 1 euro per kind overblijven als: 

1. U twee of meer overblijvende kinderen op school heeft. 

2. U uw kind niet kan ophalen in verband met uw gezondheid. U moet dan wel 

een medische verklaring van de dokter overleggen. 

3. U woont op de Lozerlaan, Erasmusweg, Dedemsvaartweg of Meppelweg of 

verder weg. 

 

Er zijn drie B strippenkaarten te koop: 

€ 12 voor 12 keer overblijven 

€ 24 voor 24 keer overblijven 

€ 60 voor 60 keer overblijven (koopt u er drie, dan geldt dit voor het hele schooljaar) 

 

De overblijfcoördinator vult de strippenkaart in en zorgt dat u geïnformeerd wordt, 

middels een brief, als de strippenkaart op 2 strippen na vol is. Als uw kind geen 

strippenkaart heeft, kan hij niet overblijven.  

 

Eten en drinken 

De Anemaschool is voorstander van een gezonde lunch. Deze bestaat uit brood en/of 

fruit en drinken. Snoep en koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Het is handig 

als u de beker en trommel van uw kind van een naam voorziet.  

De kinderen krijgen 20 minuten om te eten en te drinken. De leerkracht zal erop toezien 

dat uw kind door eet. Het eten wat niet op is gaat met uw kind mee naar huis.  

 

Tafelmanieren 

- Etenswaren worden alleen aan tafel gegeten. 

- De overblijfkrachten geven gelegenheid tot gebed voor het eten. Kinderen die hier niet 

aan mee doen, tonen respect en zijn even stil.  

- De kinderen gaan netjes met hun eten om; wat niet opgegeten wordt blijft in de 

broodtrommel en gaat mee terug naar huis. 

- Er wordt geen snoep of koek gegeten. Er mogen geen koolzuurhoudende dranken 

worden gedronken.  



- De kinderen krijgen 20 minuten om hun eten op te eten. 

- De overblijfkracht ziet erop toe dat de kinderen eten en helpen met het openen en 

sluiten van bekers en trommels.  

- Er mag in de klas gepraat worden; rustig en zachtjes. 

- De kinderen blijven aan tafel totdat de overblijfkracht het sein geeft dat ze in de rij 

naar buiten mogen. 

- Voordat de kinderen naar buiten gaan ruimen ze hun broodtrommel en drinkbeker op.  

- Het lokaal en de gang worden netjes achtergelaten. 

 

Na het eten 

- De overblijfkracht houdt de lijst met aanwezige kinderen het hele uur bij zich. Dit in verband 

met brandweervoorschriften. 

- Om 12.20 lopen de kinderen rustig en in een rij met de leerkracht en overblijfkracht naar 

buiten.  

- Bij regen mogen de kinderen in overleg met de overblijfkracht in het lokaal blijven. Onder 

toezicht van de overblijfkracht mogen zij spelletjes doen, tekenen, lezen of knutselen.  Er 

wordt alleen gebruik gemaakt van materialen van de overblijf.  

- De kinderen gaan netjes en zorgvuldig met het materiaal ( zowel binnen als buiten ) om.  

- De kinderen ruimen de materialen waarmee ze gespeeld hebben op.  

- Als kinderen materiaal van de school of overblijf opzettelijk vernielen worden de kosten op 

de ouders / verzorgers verhaald.  

 

Gedragsregels 

De volgende gedragsregels worden met de kinderen afgesproken: 

- De kinderen zijn respectvol naar elkaar, de leerkrachten en de overblijfkrachten. 

- De kinderen lossen eventuele conflicten op door met elkaar te praten. Zij doen elkaar geen 

pijn. 

- De kinderen gaan naar een overblijfkracht of een leerkracht toe als zij niet in staat zijn een 

conflict zelf op te lossen. 

- De kinderen gebruiken geen scheldwoorden. 

- De kinderen respecteren elkaar en elkaars spullen. 

- De kinderen spelen geen spelletjes die op vechten lijken of op een andere manier agressief 

over kunnen komen.  

 

Als kinderen zich niet volgens bovenstaande afspraken gedragen treedt een ‘time out’ in 

werking: 

 

1. De leerling mag voor een periode van 10 minuten niet meer meespelen. Hij of zij 

wordt op een bankje gezet. 

Als het gedrag zich vaak voordoet of extremere vormen aanneemt dan neemt de 

overblijfcoördinator contact op met de ouders. 

 

2. Ouders worden telefonisch op de hoogte gesteld van het gedrag. Dit is een eerste 

waarschuwing. De overblijfcoördinator maakt een verslag van het gesprek met de 

ouders.  

Als het gedrag van de leerling niet verbetert neemt de overblijfkracht contact een 

tweede keer contact op met de ouders. 

3. Ouders worden op school gevraagd voor een gesprek met de overblijfcoördinator en 

de directeur. Dit is de tweede waarschuwing. De overblijfcoördinator maakt een 

verslag van het gesprek.  

Mocht ook na dit gesprek geen verbetering komen in het gedrag van de leerling dan 

worden de ouders op school gevraagd voor een gesprek met de directie. 



4. De twee eerdere gespreksverslagen worden door de directie met de ouders besproken. 

Het gedrag van de leerling na het laatste gesprek wordt besproken. De ouders wordt 

vervolgens verteld dat de leerling de toegang tot de overblijf op onze school wordt 

geweigerd.  


