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DEFINITIES  

  

Artikel l   

  

Ouders :  De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school 

zijn ingeschreven.  

Leerlingen :  De leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.  

Overblijf Commissie:  Een ingestelde commissie die speciaal is belast met en verantwoordelijk 

is voor het goede verloop van het overblijven.  

Wet :  Het overblijfartikel in de Wet op het Primair Onderwijs, art. 45  

  

Bevoegd Gezag :  Het bestuur van de school.  

Overblijven:  Het onder toezicht gedurende de middagpauze in het schoolgebouw en 

op het terrein van de school verblijven van leerlingen.  

  

VERANTWOORDELIJKHEDEN  

  

Artikel 2  

1. Het bevoegd gezag en de ouders dragen zorg voor een verantwoorde overblijfgelegenheid. Het bevoegd 

gezag stelt ruimte(s) beschikbaar en zorgt voor voldoende toezicht.  

2. Het bevoegd gezag sluit een WA-verzekering af voor al degenen die verantwoordelijk kunnen worden 

gesteld voor schade gedurende het overblijven.  

3. De overblijfcommissie is verantwoordelijk voor het beheer van middelen, de personele en inhoudelijke 

organisatie en de personele zorg.  

  

Artikel 3  

1. Het toezicht op de leerlingen wordt uitgeoefend door overblijfkrachten, die hiervoor een vergoeding 

ontvangen.  

2. Het aantal overblijfkrachten is gerelateerd aan het gemiddeld aantal leerlingen dat per dag gebruik 

maakt van de voorziening: bij ons zijn dat 11 overblijfkrachten per dag.  

3. Gedragsregels omtrent het overblijven zijn terug te vinden in de bijlage huisregels.  

4. Er geldt wederzijds (overblijfkracht en overblijfcommissie) een opzegtermijn van een maand met 

betrekking tot het beëindigen van de werkzaamheden van de overblijfkracht. Zwaarwegende redenen 

kunnen aanleiding zijn voor de overblijfcommissie om, zonder inachtneming van de opzegtermijn, de 

werkzaamheden van de overblijfkracht te beëindigen.  

5. De overblijfcommissie gaat akkoord dat alleen na schriftelijke toestemming van of persoonlijk 

(telefonisch) overleg met de ouders het kind bij een vriendje of vriendinnetje mag eten of het plein mag 

verlaten.  

  

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERBLIJFKRACHTEN  

  

Artikel 4  

Overblijfkrachten blijven op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het overblijven middels scholing en 

nieuwsbrieven. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van het overblijven. Cursussen kunnen 

enkel gevolgd worden mits goedkeuring van de overblijfcommissie.  
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Artikel 5  

De overblijfkracht heeft tot taak:  

1. de leerlingen in de gelegenheid te stellen om in rust de lunch te gebruiken;  

2. de leerlingen, onder hun toezicht, de gelegenheid te geven om zowel in de beschikbare ruimte binnen 

het gebouw als buiten op het schoolterrein te spelen;  

3. de leerlingen desgewenst te stimuleren tot en te ondersteunen in hun spel of andere bezigheden;  

4. voldoende drinkwaren in voorraad te houden ten behoeve van de lunch van de leerlingen;  

5. minimaal lx per twee maanden gezamenlijk (werk)overleg te voeren ten behoeve van een optimale 

uitvoering van werkzaamheden;  

6. de gelden te innen en uitgaven te doen, die verbonden zijn aan het overblijven en hierover regelmatig 

een overzicht van ontvangsten en uitgaven bij te houden;  

7. dagelijks middels een presentielijst controleren of alle leerlingen aanwezig zijn.  
  

Artikel 6  

De overblijfkrachten zijn bevoegd:  

1. desbetreffende ouders en leerkracht(en) te informeren over het gedrag van leerlingen dat een 

belemmering vormt bij de gewenste uitvoering van de overblijfvoorziening;  

2. de overblijfcommissie voor te stellen om een leerling tijdelijk niet meer toe te laten tot de 

overblijfvoorziening op grond van onacceptabel gedrag van die leerling.  

Bij onacceptabel gedrag krijgen de kinderen drie waarschuwingen, daarna wordt er door de 

overblijfcommissie met de ouders gesproken en als ook dit niet helpt dan krijgt u schriftelijk bericht dat 

uw kind van het overblijven geschorst wordt.  

3. tot het aanschaffen van klein materiaal (speel-, schrijf- en plakmaterialen etc.).  

  

INSCHRIJVING EN KOSTEN  
  

Artikel 7  

1. Bij structureel overblijven dient de  inschrijving van het overblijven jaarlijks te gebeuren door de ouders 

aan de hand van een inschrijfformulier. Dit formulier wordt ongeveer een maand voor het eind van ieder 

schooljaar uitgedeeld en dient dan voor de zomervakantie ingeleverd te zijn. Nieuwe leerlingen krijgen 

dit bij het informatiepakket van school. Het ingevulde formulier kan bij de leerkracht ingeleverd 

worden.  

2. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen:  

a. incidenteel € 2,00 per keer, via een strippenkaartsysteem. Strippenkaarten zijn te koop tijdens 

het overblijven en/of bij de overblijfcommissie. Er zijn kaarten van 10 en van 20 strippen. 

b. 1 x per week overblijven kost per jaar € 60,00  te betalen voor l september.  

c. 2 x per week overblijven kost per jaar  € 120,00  te betalen voor l september 

d. 3 x per week overblijven kost per jaar  € 180,00 te betalen voor 1 september 

e. 4 x per week overblijven kost per jaar  € 240,00 te betalen voor 1 september  

Betalen op rekening van de Meulenrakkers / overblijven; NL20RABO 014 05 16 514  

Vergeet niet de naam van uw kind(eren) en de toekomstige klas te vermelden.  

Vaste overblijvers mogen enkel van dag wisselen binnen dezelfde week of mits vooraf aangegeven in de 

week erna. 

3. Indien de bijdrage voor het overblijven niet tijdig betaald is ontvangt u een schriftelijke herinnering. 

Hebben we 14 dagen na deze herinnering nog niets ontvangen dan zijn wij genoodzaakt uw kind van het 

overblijven uit te sluiten.  
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4. Indien er bijzonderheden zijn omtrent ziekte, allergie, medicijngebruik of dieet verzoeken wij u dat 

schriftelijk te melden. De overblijfkrachten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd 

medicijngebruik en/of het niet naleven van een dieet. Uiteraard zullen zij naar vermogen toezicht 

houden.  

5. Eenmaal per jaar, op de algemene ledervergadering van de oudervereniging, wordt op basis van een 

financiële verantwoording en een begroting de bijdragen per kind per keer voor het overblijven 

vastgesteld.  

  

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERBLIJFCOMMISSIE  

  

De overblijfcommissie bestaat uit max. 3 personen.  

Leden van de overblijfcommissie worden gekozen uit en door het team van overblijfkrachten. Het 

nieuw gekozen lid moet bereid zijn een coördinatorcursus te volgen.  De overblijfcommissie heeft 

zitting voor onbepaalde tijd.  

  

Artikel 8  

De overblijfcommissie heeft tot taak:  

1. de financiële administratie zorgvuldig te controleren en lx per jaar tijdens de algemene ledenvergadering 

van de oudervereniging zorg te dragen voor een financieel verslag;  

2. regelmatig overleg te voeren met de overblijfkrachten over het functioneren van de 

overblijfvoorziening;  

3. eventuele klachten met betrekking tot het overblijven te behandelen;  

4. met de directie tijdig overleg te voeren over zaken die de overblijfvoorziening belemmeren;  

5. minimaal 2x per jaar zorg te dragen voor een ontruimingsoefening.  

  

Artikel 9  
De overblijfcommissie is bevoegd:  

1. overblijfkrachten aan te stellen in en te ontheffen van hun functie;  

2. de hoogte van de vrijwilligersvergoeding van de overblijfkrachten vast te stellen;  

3. over te gaan tot het aanschaffen van duurzame gebruiksvoorwerpen, spelmaterialen en het doen van 

andere investeringen ten behoeve van de overblijfvoorziening;  

4. in overleg met school de leerlingen de toegang tot de overblijfvoorziening tijdelijk te weigeren. De 

ouders worden vooraf schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld van deze beslissing.  

Voorafgaand aan de beslissing zal door overblijfkrachten met ouders overleg worden gepleegd.  

  

  

SLOTBEPALINGEN  

  

Artikel 10  

Dit reglement en de eventueel aan te brengen wijzigingen worden op voorstel van de overblijfcommissie 

vastgesteld door de aanwezigen op de algemene ledenvergadering van de oudervereniging. In zaken waarin 

dit reglement niet voorziet beslist de overblijfcommissie.  

  


