Overblijven op ‘t Kompas
Tussenschoolse opvang (TSO) is een belangrijke voorziening waar iedere ouder voor elk schoolgaand kind op
’t Kompas gebruik van kan maken. Goede tussenschoolse opvang (TSO) draagt bij aan het welzijn van de
ouders en hun kinderen. Onze gemotiveerde overblijfouders streven er dan ook naar tijdens het overblijven
een prettige sfeer te creëren waarin voor kinderen voldoende tijd is om rustig te eten en te spelen. Wij
werken met vrijwilligers die hiervoor een vergoeding ontvangen. Er zijn altijd twee overblijfouders aanwezig.
Geregeld wordt er o.a. een knaks- of tostidag georganiseerd. Wij staan ook open voor ideeën van kinderen
om de overblijf tot een succes te maken.

Overblijfbetaling
Voor aanvang van het nieuwe schooljaar worden alle ouders geïnformeerd over het overblijven. Als kinderen
gebruik maken van het overblijven, dient aan het begin van het schooljaar het overblijfformulier te worden
ingevuld. Voor incidenteel overblijven, dient u dit vóór schooltijd door te geven op school. Dit kan door uw
kind aan te melden in de overblijfmap, deze ligt in de overblijfruimte bij de keuken. Gebruik maken van het
overblijven kan op verschillende manieren:
1.
Overblijven per keer. Het tarief is € 2,- en kan contant betaald worden aan de overblijfouder.
2.
Overblijven met een 10-rittenkaart. Deze kaart kost € 17,50.
Betalingen en verkrijgen van de 10-rittenkaarten;
- Via het inschrijfformulier (dit hoeft alleen bij de eerste kaart).
- Contant bij de overblijfouder.
- Via de bank: IBAN: NL36RABO0136083811 t.n.v. overblijf ‘t Kompas met vermelding van: 10rittenkaart voor (naam) in (groep).
De 10-rittenkaart wordt in de map van de overblijfouder bijgehouden. Zij noteert op de kaart in de map op
welke dag het kind is overgebleven. De kinderen krijgen deze kaart pas mee naar huis als de kaart vol is.
Mocht de strippenkaart niet vol zijn aan het eind van het schooljaar, dan wordt deze meegenomen naar het
nieuwe schooljaar. Indien uw kind de school verlaat, wordt het resterende bedrag aan u overgemaakt.

Overblijftijden
Van 12.15 u tot 13.05 (leerlingen uit groep 1-2 van 11.45 tot 13.05 uur) bestaat de mogelijkheid om de
kinderen op school over te laten blijven onder toezicht van een overblijfouder. Om 13.05 uur gaan de
poorten open, gaan de kinderen naar hun eigen klaslokaal en neemt de leerkracht het toezicht over. Dit
betekent dat de niet-overblijvers pas om 13.05u op het schoolplein mogen.

Overblijfregels
Het overblijven is geregeld volgens het overblijfbeleid dat geldt voor alle scholen onder bestuur De
Waarden. Er is hiertoe ook een overblijfreglement opgesteld.
Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande overblijfregels met uw kind door te nemen:
•
•
•
•
•

Tijdens het overblijven vertonen leerlingen kanjergedrag, hierbij laten kinderen respect voor elkaar
en de overblijfouders zien.
Tassen blijven aan de kapstok, alleen de overblijfspullen worden meegenomen naar de hal.
Leerlingen wassen hun handen voor het eten.
Leerlingen krijgen een moment stilte voor een gebed.
Snoep wordt tijdens de overblijf niet gestimuleerd, als een kind toch snoep meeneemt, is het na het
overblijven toegestaan één snoepje te eten, mits het eten is opgegeten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tijdens het eten blijven leerlingen op hun plaats tot de overblijfouder anders aangeeft, waarna ze
zelf hun eigen spullen opruimen.
Tijdens het buiten spelen vragen de kinderen aan de overblijfouder of ze naar binnen mogen.
Bij goed weer gaan alle kinderen naar buiten, bij slecht weer worden er in de hal spelletjes gedaan.
Het hek zal tijdens de overblijf worden afgesloten.
Kinderen mogen buiten niet achter de streep bij het computerlokaal/fietsenhok. Voetballen is toegestaan als de bal laag blijft.
Om 13.05 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen naar hun eigen klaslokaal.
Leerlingen mogen nooit zonder toestemming van de toezichthoudende overblijfouders van het
schoolplein af.
Het gebruik van multimedia (mobiele telefoon, pc’s e.d.) wordt tijdens de overblijftijd niet toegestaan.
Gebruikt speelmateriaal wordt met elkaar opgeruimd.

Pleinregels
Kinderen komen tussen 8.20 uur en 8.30 uur op school, gaan met de eerste bel naar hun lokaal en
beginnen aan hun inlooptaak. Met buitenspeelgoed wordt niet gespeeld.
In de pauze om 10.30 uur mogen de kinderen met het losse speelgoed in de hal en de banden, toestellen en doeltjes op het schoolplein spelen. Unit 2 ruimt dit speelgoed op bij het naar binnen
gaan. De bovenbouw gaat 1x per week naar het voetbalveld. Op het schoolplein mag alleen met
een zachte bal worden gevoetbald.
De groepen 1 t/m 6 mogen met het buitenspeelgoed van de kleuters spelen (fietsen en karren).
Door de leerkrachten wordt het gedrag hieromtrent in de gaten gehouden. Als de kinderen van
groep 4-5-6 niet zuinig met het materiaal omgaan, krijgt de groep een kruisje. Bij 3 kruisjes mogen
de kinderen tot de volgende vakantie niet meer met de fietsjes en karren spelen. Groep 1-2-3 zorgt
ervoor dat al het buitenspeelgoed is opgeruimd voordat de overblijf begint.
Tijdens de overblijf gelden dezelfde regels als tijdens de schoolpauzes. De overblijf zorgt voor het
opruimen van het gebruikte materiaal voordat de overblijftijd eindigt. Om 13.05 uur gaat het hek
open en mogen alle kinderen op het schoolplein. Er wordt geen gebruik meer gebruik gemaakt van
het buitenspeelgoed. De kinderen naar hun eigen groep.

Communicatie met ouders
Elk jaar verschijnt de schoolgids waarin informatie voor ouders over het overblijven vermeld staat. Ook op
de website staat informatie over het overblijven en nieuwtjes of bijzonderheden worden gedeeld via Parro
door de overblijfleerkracht. Ouders die praktische vragen hebben over het overblijven kunnen zich richten
tot de overblijf coördinator of de overblijfleerkracht. Ouders van nieuwe leerlingen worden geïnformeerd
over de overblijfregeling. Als er zich problemen voordoen over betalingen zal de overblijfleerkracht met de
directie van de school afstemmen wat de mogelijke consequenties zijn. Voor afspraken rond wangedrag of
vermissing van een kind, zie bijlage.

Overblijfouders
Het overblijven wordt georganiseerd door de overblijfcommissie. De overblijfcommissie bestaat per
augustus 2019 uit: Coördinator: Tiny Jansen, overblijfleerkracht: Carla Vollebregt en de overblijfouders.
Overblijfouders overhandigen een verklaring omtrent het gedrag (VOG), aan de school voordat ze hun
overblijftaken starten. Dit geldt ook voor vrijwilligers die toezicht houden bij het overblijven. Dit VOG mag

niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfouder start. Minimaal de helft van de
aanwezige overblijfouders hebben een BHV, EHBO of TSO opleiding gevolgd.
Overblijfouders zorgen voor een goed verloop en een prettige sfeer tijdens het overblijven, schenken thee
en houden toezicht. Zij dragen zorg voor de (financiële) administratie rond presentielijsten en
strippenkaarten. De overblijfouder zorgt voor een schoon en verzorgde overblijfruimte. Incidenten worden
doorgegeven aan de betreffende leerkracht, die deze zo nodig registreert in Parnassys. Bij aanmelding van
een nieuwe leerling zal de overblijfouder contact opnemen met de betreffende leerkracht om
bijzonderheden over te dragen. De directie is eindverantwoordelijk voor de overblijf op school.

Tot Slot
•
•
•
•
•
•

•

In zaken waarin het overblijfreglement niet voorziet, overlegt de overblijfleerkracht met de directie.
Wijzigingen die gedurende het schooljaar worden aangebracht aan het overblijfreglement worden
medegedeeld via de nieuwsbrief.
Als u uw kind laat overblijven, verklaart u daarmee op de hoogte te zijn van de regels alsmede de
financiële verplichtingen m.b.t. de tussenschoolse opvang.
Wilt u ervoor zorgen dat de juiste gegevens op school bekend zijn.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gezond eten en drinken bij zich heeft.
De overblijfkrachten, de teamleden en de directie doen er alles aan om de overblijf zo veilig en
aangenaam mogelijk te laten verlopen. De samenwerking met de ouder/verzorger is een
voorwaarde om aan de gewenste kwaliteit te voldoen. Wij vragen u dan ook het overblijfreglement
te lezen en zich hieraan de conformeren.
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, meldt u deze dan bij de overblijfvrijwilliger of de
directie.

Protocol bij wangedrag van een kind
De basisregel is dat de kinderen luisteren naar de overblijfouder. Als een kind niet aan de vragen en/of
aanwijzingen gehoor geeft, zal de overblijfouder hem/haar met nadruk tot de orde roepen. Daarbij
motiveert de overblijfouder waarom het kind moet luisteren en handelen zoals gevraagd. Als een kind zich
niet gedraagt, meldt de overblijfouder dit aan de overblijfleerkracht of de eigen leerkracht. Deze zal het kind
hierop aanspreken en indien nodig contact opnemen met de ouders/verzorgers. Als een kind zich blijft
misdragen, kan het na overleg met de directie/overblijfleerouder/leerkracht/overblijfcommissie, uitgesloten
worden van verder deelnemen aan de TSO. De ouders worden hiervan zowel mondeling als schriftelijk op de
hoogte gebracht.

Protocol bij vermissing van een kind
De ochtend eindigt op school om 12.15 uur. Als een kind om 12.20 uur niet bij de overblijf verschijnt, terwijl
hij/zij zou overblijven, neemt de overblijfouder direct contact op met de leerkracht. Er wordt gezocht naar
een directe oplossing; - telefonisch contact zoeken met de ouder/verzorger, - het kind laten ophalen door de
leerkracht/andere ouder. Indien een kind zich tijdens de TSO onttrekt aan het toezicht van de overblijfouder,
zal deze dit direct melden bij de leerkracht. Er wordt direct actie ondernomen als bovengenoemd.

