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1. De kinderen die overblijven tijdens de middagpauze dienen zich te 

houden aan de overblijfregels. Door deel te nemen aan het overblijven 
stemt men in met de geldende regels. 

2. De kinderen van zowel de onderbouw als bovenbouw lunchen binnen, 
in hun eigen groep, onder begeleiding van een overblijfkracht. 

3. De kinderen ruimen na de lunch hun eigen spullen op. 
4. De lunchtijd begint om 12.00 en eindigt tussen 12.15 en 12.30 uur. 

Degene die niet overblijven gaan direct om 12.00 naar huis. Na de 
lunchtijd gaan de kinderen naar buiten, met de overblijfkracht, tenzij het 
weer het niet toelaat. Dit in overleg met de leerkracht. 

5. Van 12.00 tot 13.00 is het schoolplein alleen toegankelijk voor de 
overblijfkrachten en de overblijfkinderen. 

6. Tijdens de middagpauze is het hek van het plein dicht. Op het plein 
mag niet gefietst worden. De kinderen mogen alleen even naar binnen 
als het echt noodzakelijk is.  Bijvoorbeeld toilet bezoek of voor een 
pleister. Alles in overleg met de overblijfkracht. 

7. Voetballen:   maandag groep 1 t/m 4 
dinsdag groep 7 en 8 
donderdag groep 5 en 6 
vrijdag bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

8. Kinderen mogen niet achter de Boshut of bij de kleuterlokalen spelen, 
dit i.v.m. toezicht. 

9. Vechten, slaan, pesten en aan kleren trekken is niet toegestaan. 
10. De kinderen moeten de overblijfkracht met respect behandelen. 
11. De kinderen moeten de opdrachten  van de overblijfkrachten uitvoeren 

zonder enig commentaar. 
12. Kinderen die zich niet aan de overblijfregels houden, krijgen de eerste 

keer een waarschuwing. Bij de tweede keer worden zij naar de 
leerkracht gestuurd. Bij een derde waarschuwing wordt contact met de 
ouders opgenomen en wordt de directeur op de hoogte gebracht. Bij 
een vierde keer kan een weigering tot overblijf volgen, voor een door 
de directeur bepaalde periode. 

13. Tijdens de lunch blijven de kinderen zitten op hun stoel, er wordt niet 
gewandeld met de boterham in de hand. Aan de computer wordt niet 
gegeten en gedronken! 

14. Om12.55 uur moet al het speelgoed in de schuur, kinderen moeten dit 
zelf doen. De overblijfkrachten controleren of al het speelgoed 
teruggebracht is en helpen zo nodig mee. 

15. Let bij de oudere groepen ook op dat er gegeten wordt. Wat geldt voor 
een kleuter geldt ook voor een kind van 10. Wil het kind niet eten, doe 
een briefje in de broodtrommel/tas. Probeer ieder kind z’n brood op te 
laten eten maar dwing! het kind niet. De broodjes die ze niet opeten in 
de broodtrommel laten zitten. 

16. Na het lunchen van de kinderen, alle tafels even afnemen met een nat 
doekje (desinfecterend schoonmaakmiddel) en het lokaal aanvegen 
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(groep 1 t/m 4). Om uiterlijk 12.30 uur gaan de overblijfkrachten met de 
kinderen mee naar het schoolplein. 

17. Overblijfkaarten om alfabetische volgorde laten liggen. 
18. Zorg dat je op tijd bent. Graag om 11.55 aanwezig. 
19. De kinderen van de overblijfkrachten/leerkrachten blijven gratis over 

als hun ouder die dag overblijfkracht/leerkracht is. 
20. De overblijfkrachten worden geacht zich te verspreiden over het 

schoolplein. 
21. Als eerste bij de overblijf vul je de lijst en de kaarten in. 
22. Bij de kleuters mag er niet in de poppenhoek, bouwhoek etc. worden 

gespeeld. Als ze klaar zijn met eten direct naar buiten, bij regen naar 
de gymzaal. Is de gymzaal bezet graag even overleggen met de 
juf/meester. 

23. De overblijfkracht mag een informatief filmpje opzetten zoals klokhuis, 
jeugdjournaal of overtblijftv.  

24. Alleen de leerkrachten hebben toegang tot Netflix. Er moet namelijk 
ingelogd worden voor deze dienst. 

25. Er wordt tijdens de overblijf geen gebruik gemaakt van Chromebooks 
of computers. Uitzonderingen hierop in overleg met de leerkracht. 

 
 


