
Overblijfreglement Oranje Nassau School ( herzien januari 2020)  

 
ALGEMEEN:  
1. Het overblijven is een service die georganiseerd wordt door ouders, onder verantwoordelijkheid van de directie van de 

school. Het bestuur van de Stichting TSO Oranje Nassau School (bestaande uit Shireen Nahar, Marieke Verheijden en 
Yvonne Woestenburg) houdt toezicht, namens de directie, op de organisatie en de financiën van het overblijven en ziet erop 
toe dat de afspraken die in dit reglement staan, worden nageleefd. 

  
2. De school-overblijfcoördinator (Ophelia Vreedevoort) en de klassen-overblijfcoördinatoren hebben regelmatig mail- en/of 

appcontact. Zo nodig komen zij bij elkaar om te vergaderen. Een aantal keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de 
school-overblijfcoördinator en het bestuur van de Stichting TSO ONS. 

  
3. De ouders/verzorgers vullen bij het op school komen van de leerlingen een overblijfformulier in. Hierop kunnen zij aangeven 

of ze  
a. volledig meedraaien in het overblijfrooster; 
b. voor de helft (1x in de 6 weken) meedraaien in het overblijfrooster en voor de helft afkopen; 
c. het overblijven geheel afkopen;  
d. hun kind thuis laten eten.  
Deze gegevens zullen gelden voor de gehele periode dat een leerling onderwijs volgt aan de Oranje Nassau School. 
Mochten er wijzigingen zijn in deze gegevens, dan worden deze door de ouders/verzorgers doorgegeven via een online 
wijzigingsformulier (te vinden op de ONS-website). Bij voorkeur zorgen de ouders die er voor kiezen om samen met een 
andere ouder de overblijfbeurten te delen, zelf voor deze samenwerking.  
 

4. De van huis meegenomen lunch dient verantwoord en gezond te zijn. Snoep en chocolade (beleg niet inbegrepen) is niet 
toegestaan.  

  
5. Een leerling, die normaliter overblijft, stelt de groepsleerkracht op de hoogte met een door de ouder(s)/verzorger(s) 

ondertekende brief, als de leerling een keer thuis of bij een vriendje eet.  
 
Als uw kind THUIS EET:  
6. De kinderen die naar huis gaan om te eten, worden pas weer op school verwacht 15 minuten vóór aanvang van de lessen.  
   
  
Als u AFKOOPT:  
7. De betaling voor het afkopen geschiedt door middel van een incassomachtiging. U geeft hiervoor toestemming op het 

overblijfformulier voor afschrijving in de maand mei of nadat uw kind bij ons op school is gekomen. Het volledige 
afkoopbedrag bedraagt € 260,- per kind per schooljaar. Wanneer u kiest voor halve afkoop/overblijfdiensten, dan bedraagt 
het afkoopbedrag € 130,- per kind per schooljaar.  

  
8. Indien de betaling voor het afkopen niet binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt een tweede incasso uitgevoerd. Mocht 

de afkoopsom hierna nog niet kunnen worden geïncasseerd, dan worden de ouders/verzorgers benaderd. Mocht het 
uitstaande bedrag niet binnen de afgesproken termijn worden voldaan, dan wordt het uit handen gegeven aan het 
incassobureau. De bijkomende incassokosten komen voor rekening van de ouders/verzorgers van de leerling.  

  
 Als u MEEDRAAIT in het rooster:  
9. De overblijfkrachten zijn, afhankelijk van de overblijftijden gekoppeld aan de klas, aanwezig van 11.45 tot 12.30 uur of van 

12.15 tot 13.00 uur. Het is belangrijk dat de overblijfkrachten op tijd in de klas zijn, zodat de leerkracht kan gaan lunchen. De 
overblijfkrachten kunnen vertrekken nadat de bel is gegaan en de leerkracht aanwezig is.   
 

10. De overblijfkracht zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van het evacuatieplan. Dit hangt in het oranje mandje bij de deur. 
   
11. De overblijfkrachten zorgen ervoor dat het overblijven in een ontspannen sfeer verloopt: zij stellen grenzen en zijn duidelijk. 

De overblijfkrachten hebben oog voor alle kinderen in de groep en hebben een actieve rol bij het helpen van kinderen met 
vragen en problemen.  

  
12. De overblijfkrachten letten erop dat eten en drinken dat overblijft mee naar huis genomen wordt, ter controle voor de ouders.  



  
13. De overblijfkrachten zien erop toe dat de kinderen na een kwartier eten, maar uiterlijk na 25 minuten, rustig hun eigen 

spullen opruimen en de tassen weer aan de kapstok hangen of in de mand zetten. De kinderen gaan niet eerder dan 12.00 
uur /12.30 uur naar buiten. Zorg dat de kinderen naar het toilet gaan voordat ze naar buiten gaan.  

  
14. Er gaat altijd één overblijfkracht samen met de kinderen die klaar zijn, naar buiten om toezicht op het spelen te houden. 

Toezicht op het plein gaat vóór schoonmaken. Indien een overblijfkracht alleen staat, gaat hij/zij eerst mee naar het plein. 
Als er voldoende overblijfouders op het plein zijn, kan na overleg met hen de klas worden schoongemaakt.   

  
15. Eén overblijfkracht blijft binnen en zorgt dat de vloer vrij is van afval en stofzuigt of veegt het lokaal. In de groepen 1 t/m 4 

zorgt de overblijfkracht er ook voor dat de tafels van de leerlingen schoongemaakt worden. De leerlingen van de groep 5 t/m 
8 zorgen er zelf voor dat hun tafeltje schoon is.  

 
16. Per groep houden de overblijfkrachten toezicht op een vast gedeelte van het schoolplein. School wijst per groep een plek 

aan waar men dient te gaan staan. Het doel is dat er overal op het plein toezicht is. 
 

17. Op het schoolplein mag niet gerookt worden. Het gebruik van een mobiele telefoon is verboden.  
 
18. Als een kind een pleister of andere eerste hulp nodig heeft, gaat de overblijfkracht of een medeleerling met hem/haar naar 

de lerarenkamer. Eén van de leerkrachten zal het kind dan verder verzorgen.  
  
19. Bij slecht weer kunnen de kinderen in hun eigen lokaal een spelletje doen of tekenen. Spelen op de gang is niet toegestaan. 

Voor wat betreft groep 1/2: alleen in overleg met de leerkracht mag er in de bouw-, lees- of poppenhoek worden gespeeld. 
De TSO verantwoordelijke onderwijsassistenten nemen (eventueel in overleg met de leerkrachten) de beslissing of er al dan 
niet buiten gespeeld wordt. Deze beslissing geldt voor alle pleinen en alle kinderen.  
 

20. Wanneer een leerling zich tijdens het overblijven misdraagt, brengen de overblijfkrachten de TSO verantwoordelijke 
onderwijsassistent hiervan op de hoogte. Deze bepaalt of de leerkracht moet worden ingeschakeld. Indien nodig zoekt de 
leerkracht contact met de ouder(s)/verzorger(s). Mocht het gedrag van het kind niet veranderen, dan wordt hij/zij na overleg 
met de Stichting TSO ONS voor bepaalde tijd geschorst voor het overblijven. Er vindt dan géén restitutie van het eventuele 
afkoopbedrag plaats 
 

21. Het is gewenst dat iedere groep wordt begeleid door minimaal twee overblijfkrachten.  
 

22.  Overblijfkrachten, die extra meedraaien in het rooster of alleen in de klas staan tijdens het overblijven, ontvangen hiervoor 
een vergoeding. De vergoeding hiervoor (inclusief reistijd) is gesteld op € 12,00. 
 

23. Ongeacht het aantal ingeroosterde overblijfkrachten, dient iedere ingeroosterde overblijfkracht te allen tijde aanwezig te zijn 
of zelf voor vervanging zorg te dragen. Voorwaarde is wel dat de vervanger 18 jaar of ouder is en de Nederlandse taal 
beheerst. Daarnaast spreekt het voor zich dat ook hij/zij zich houdt aan de regels genoemd in dit overblijfreglement.  
 

24. Overblijfkrachten die een beurt overslaan of te laat komen, worden hierop aangesproken door de klassen-coördinator. Er 
wordt direct een datum geprikt voor het inhalen van de overblijfbeurt. Bij herhaaldelijk verzuim of te laat komen, wordt de 
school-overblijfcoördinator ingeschakeld, die een boete van € 25,00 oplegt. In overleg met de Stichting TSO ONS kan een 
ouder verplicht worden permanent af te kopen.  
 

25. De overblijfkracht meldt bijzonderheden of problemen die ontstaan zijn tijdens het overblijven, aan de leerkracht. Met vragen 
en opmerkingen met betrekking tot het overblijfrooster richten overblijfkrachten zich tot de overblijfcoördinator van de klas.  
 

26. Scholing: de ONS geeft regelmatig de mogelijkheid om deel te nemen aan interessante lezingen of interactieve educatieve 
avonden. Via de Nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u zich online aanmelden. Daarnaast worden er 
jaarlijks EHBO cursussen voor ouders georganiseerd.  


