Overblijfregeling

Voor wie geldt de overblijfregeling?
Voor alle kinderen van Obs de Plataan die incidenteel of structureel overblijven.
Een vast overblijfteam zorgt voor het reilen en zeilen tijdens en rondom de overblijf. De leden van dit
team zorgen voor gezelligheid, maar vooral voor de veiligheid van de kinderen. Om alles zo goed
mogelijk te laten verlopen zijn procedures en regels belangrijk. Hieronder zijn ze op een rijtje gezet.

Aan- en afmelden van de overblijfkinderen
Kinderen die overblijven, moeten ingeschreven worden via ww.broodspelen.nl. Op onze website
www.obsdeplataan.com vindt u een link naar dit systeem.
Kosten
1 keer overblijf kost € 2,75.
Aansprakelijkheid
Ouders/ verzorgers zijn altijd aansprakelijk voor het gedrag ( en dus ook voor de eventueel daaruit
voortvloeiende schade) van het kind jonger dan 14 jaar. De directie is juridisch aansprakelijk. Het
uitgebreide reglement ligt ter inzage bij de directie.

Niet nakomen regels
Als het regelmatig voorkomt dan uw kind zich niet aan de regels van het gedragsprotocol of de
overblijfregeling houdt, wordt de desbetreffende leerkracht op de hoogte gebracht, die dan een
gesprek met uw kind zal hebben.
Als uw kind lastig blijft, zal de directie contact met u ( ouder/ verzorger) opnemen. Indien het gedrag
niet veranderd, kan besloten worden uw kind tijdelijk de toegang tot het overblijven te ontzeggen.
Hiervan zal de directie u ( ouder/ verzorger) in kennis stellen.

Procedure en regels
•

•
•
•
•
•

De kinderen van groep 1 t/m 4 worden door de overblijfkracht meegenomen naar het
overblijflokaal waar zij gezamenlijk eten. Zij worden om 13.00 uur weer teruggebracht naar
de klas.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar het overblijflokaal.
De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Er mag geen snoep worden
meegenomen maar een lekker stukje fruit of groente is altijd goed.
De kinderen ruimen zelf hun tafel op.
Houden zich aan de normale gedragsregels van de school (gedragsprotocol en de specifieke
overblijfregels).
Volgen de instructies van de overblijfkrachten op.

•
•

•

Komen niet in andere lokalen.
Gaan niet zonder toestemming weg van de overblijfgroep en mogen niet van het schoolplein
af. Zij kunnen dus ook niet afspreken voor tussen de middag met vriendjes die niet
aangemeld zijn voor de overblijf.
Na het eten gaan alle kinderen naar buiten, alleen bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

Om 13.00 uur mogen de kinderen, die niet op de overblijf zijn, het schoolplein op. De kinderen
blijven op het schoolplein tot zij worden opgehaald door de leerkracht van hun eigen groep. Kinderen
die op de overblijf zijn mogen ook na 13.00 uur niet van het schoolplein af.

