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Uitgangspunten  

Scholen zijn sinds 1 augustus 2006 verplicht om tussen schoolse opvang (TSO) te faciliteren. Veel 
scholen hebben geregeld dat de TSO georganiseerd wordt door een externe instantie. De Jacobus 
Koelmanschool regelt de overblijf in samenwerking met leerkrachten en ouders. 
 
Ons systeem kent de volgende uitgangspunten: 

 Deelname aan het overblijven is gratis. 

 Iedereen die meer dan 3 keer per jaar gebruik maakt van het overblijven is verplicht mee te 
draaien in het rooster.  

 Zoals hierboven aangegeven, wordt iedereen verplicht ingeroosterd. Voor ouders die niet in 
het rooster mee kunnen draaien is er de ‘afkoopregeling’. Deze regeling houdt in dat u een 
andere ouder vraagt om uw beurt over te nemen tegen een vergoeding van € 15,- per keer.  

 Mocht u uw overblijfbeurt (onbedoeld) vergeten, wordt er € 15, - in rekening gebracht door 
de overblijfcoördinator. U dient dan dit geld in het postvakje ‘Overblijven’ te doen. Deze is te 
vinden in de personeelskamer. 

 Bent u een keer verhinderd, probeer dan onderling te ruilen. Mocht u door een noodgeval 
(bijv. plotselinge ziekte) op de dag zelf niet kunnen komen, neem dan contact op met de mevr. 
Goudriaan. 

 Aanmelden voor de overblijf kan via de mail of bijgevoegd inschrijfformulier. 
 

De situatie op de drie scholen in onze vereniging in Krimpen aan den IJssel is verschillend. Hiermee 
wordt bedoeld dat de ene locatie een streekfunctie heeft, de ander niet. Op de ene school wordt op 
grote schaal gebruik gemaakt van TSO, op de andere niet. Dit heeft tot gevolg dat de financiële 
onderbouwing per school in onze vereniging dus ook verschillend is.  

 
Afspraken en regels 
Leerkrachten groep 1 en 2: 

 De groepen 1 en 2 eten in hun eigen lokaal o.l.v. een overblijfouder. Reden hiervan is dat de 
kleuterjuffen te zwaar worden belast als zij ook met de kinderen moeten eten, gezien zij 
tijdens de ochtendpauze ook met de kinderen pauze hebben. Tijdens het eten is de juf in de 
gelegenheid om in het lokaal de spullen op te ruimen en/of voorbereidingen te treffen voor 
de middag. 

 Om 12.55 uur komen de kinderen naar binnen en gaan naar hun eigen lokaal. De 
overblijfouder controleert of alle kinderen er zijn. Zij vallen dan weer onder de 
verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

 

Overblijf door ouders groep 1 en 2: 
 

 De overblijfouders zijn om 11.50 uur aanwezig en lossen om 12.00 uur de leerkracht af. 

 De leerkracht eindigt de ochtend met dankgebed en bidt voor het eten. 

 De overblijfouder komt in het lokaal en start direct met eten. 

 De overblijfouders houden toezicht op het eten en drinken van de kinderen en sluiten aan 
het eind de maaltijd af met een kort stukje uit de Bijbel en dankgebed.  

 Uiterlijk om 12.20 uur gaan de kinderen naar buiten. Ouders zetten de kring netjes en gaan 
naar buiten. 

 De kleuters spelen op het plein aan de Vijverlaan-kant (=kleuterplein). 

 Kinderen mogen met de materialen uit de speelbak achter de blokhut spelen. De 

overblijfmaterialen worden om 12:45 uur allemaal weer verzameld door de ouders. De bak 

gaat weer op slot.  

 De sleutel kunt u vinden in de personeelskamer. 



 Kinderen mogen geen spullen uit de blokhut pakken!  

 Om 12.55 uur gaan de kleuters weer naar binnen naar hun eigen klas. De overblijfouder telt 
of alle kinderen weer aanwezig zijn in het lokaal van groep 1 en 2. Vanaf 13:00 uur neemt de 
leerkracht het weer over. 

 Let erop dat de sleutels weer op de juiste plek teruggehangen worden (personeelskamer). 

Leerkrachten groep 3 t/m 8: 

 De kinderen eten in hun eigen lokaal onder toezicht van hun eigen leerkracht. 

 De kinderen eten aan hun eigen tafel  

 Vanaf 12.15 uur komen de kinderen naar buiten. 

Pleinwacht door ouders groep 3 t/m 8: 

 Ouders lopen pleinwacht van 12.15 uur tot 13.00 uur. 

 Zodra de pleinwachten aanwezig zijn, pakken ze de sleutel in de lerarenkamer en sluiten ze de 

hekken om 12.15 uur af 

 Om 12.45 uur wordt de bal binnen opgeruimd. 

 Om 12.45 uur worden de hekken weer opengedaan en bent u verantwoordelijk voor alle 

kinderen op het plein. 

 Het is niet de bedoeling dat de kinderen in hun klas gaan zitten! De leerkrachten hebben tot 

12.55 uur pauze. Alleen als een leerkracht dit zelf aangeeft bij de overblijfouder mogen ze 

binnen blijven. 

 Let erop dat de sleutels weer op de juiste plek teruggehangen worden. 

Gedragsregels 

Vanzelfsprekend willen we dat kinderen en ouders in een prettige en goede sfeer overblijven. Het is 

dan ook belangrijk om (zowel tijdens het eten als buitenspelen) oog te hebben voor de sfeer. Probeer 

een gezellige sfeer te creëren, dit bevordert het positieve gedrag van kinderen. Speel met ze mee, loop 

rond en zorg dat je zichtbaar aanwezig bent. 

Wij gaan ervan uit dat de kinderen zich houden aan de regels zoals zij die kennen en leren op onze 

school, én dat er rust en orde heerst. Het kan echter voorkomen dat er door kinderen voortdurend 

(gedrags-)regels worden overschreden. Mocht dit het geval zijn dan is het belangrijk dat de 

overblijfouder de leerkracht(en) benadert bij grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier kan er 

doorgepakt worden. 

Wat te doen bij regen? 

 Bij regen blijven alle kinderen binnen. 

 Tot 12.55 uur blijven ze bij de overblijfouders en hebben de leerkrachten pauze.  

 De kinderen van groep 3 – 8 spelen in de gemeenschapsruimte met constructiemateriaal (bij 

groep 3 en met de spellen uit de overblijfbak. Deze bak staat op de plank in het 

bovenbouwmagazijn.  

 De kleuters spelen in de kleutergang met duplo, Kapla en de bakken met constructiemateriaal. 

Het is niet de bedoeling dat de kleuters in de lokalen spelen. 

 



 

Wat te doen bij ongevallen? 

 In de hal van de school (naast het keukentje) hangt een grote EHBO-koffer en een 

medicijnkastje voor ongelukken.  

 In ernstige gevallen dient u direct een BHV-er te waarschuwen. De namen van onze BHV-ers 

staan op de verbandtrommel die in de hal hangt. 

 Houdt de overige kinderen rustig op hun plaats tot e.e.a. is afgehandeld. Schakel zo nodig extra 

assistentie in (leerkracht of andere overblijfouder). 

 

Wat te doen bij brand? 

 Blijf rustig en raak niet in paniek (want dit slaat over op de kinderen). 

 Neem de presentielijst erbij, zodat u weet welke kinderen bij u moeten zijn/blijven. 

 Ga met de kinderen door de dichtstbijzijnde deur naar buiten (de vluchtroute staat in iedere 

ruimte aangegeven naast de deur). 

 Ga met uw groep naar het voetbalveldje op het schoolplein. 

 Blijf bij elkaar en probeer de kalmte te bewaren. Het BHV-team inspecteert de hele school en 

leerkrachten nemen de regie over de andere kinderen die niet onder uw verantwoordelijkheid 

vallen. 

 Wacht hier op verder instructies van het BHV-team of de brandweer. 

 Draag op de veilige plaats de leerlingen over aan de leerkracht. 

 

Contactpersonen 

De overblijfcommissie bestaat uit Marjan Speksnijder (06-10193098) en Else Mourik (06 12054896). 

U kunt het ook bereiken per mail: overblijf.jks@outlook.com 

Namens de school is mevrouw H. Goudriaan (teamleider) aanspreekpunt. Voor vragen en suggesties 

kunt u (tussendoor) altijd contact opnemen met de overblijfcommissie. 

Wijzigingen en andere mededelingen met betrekking tot de TSO zullen per mail worden doorgegeven 

of worden vermeld in de nieuwsbrief (‘Inform@il’).  
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Bijlage 1. Inschrijfformulier 

 

Schooljaar:  

 

Ondergetekende:  

 

De heer/mevrouw:  

 

Adres:  

 

E-mail: 

 

Verklaart hierbij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de geldende regels zoals 

verwoord in dit informatieboekje. 

Tevens verklaart hij/zijn er geen bezwaar tegen te hebben dat telefoonnummers die bekend zijn bij de 

school en gegevens over allergieën doorgegeven worden aan de overblijfouders. 

 

Naam kind: 

 

Groep: 

 

Bijzonderheden: 

 

Datum: 

 

 

 

Handtekening ouder/verzorger:(Dit formulier kunt u inleveren op onze school en in het postvakje ‘overblijven’ stoppen in de 

personeelskamer) 


