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Algemene gegevens
In de middagpauze kunnen kinderen van basisschool de Diamant onder begeleiding van
overblijfkrachten overblijven. Tijdens de lunchpauze van 12.00-13.15u worden de kinderen
opgevangen in school, waarbij de kinderen de tijd hebben voor het eten van een lunch en
een vrij spel moment.
Overblijfkrachten
Alle overblijfkrachten hebben een vrijwilligersovereenkomst getekend, opgesteld door Wij de
Venen. De overblijfkrachten zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).
Aanmelden
Uw kind kan ’s morgens om 8.30u in de klas zich aanmelden voor de overblijf, door het te
melden bij de groepsleerkracht (onderbouw) of door middel van het aantikken op het digibord
(bovenbouw). De groepsleerkracht print per dag de aanwezigheidslijst uit en draagt deze
over aan het overblijfteam.
Meenemen lunchpakketje
Overblijfkinderen nemen hun eigen lunchpakketje en drinken mee. Voor de organisatie en
om gelijkheid onder de kinderen te houden willen wij ouders/verzorgers vragen rekening te
houden met het volgende:
- Broodtrommel en bekers zijn voorzien van een naam en achternaam
- De lunch bestaat uit een verantwoorde keuze (snoep of koek gaat mee terug naar
huis)
- Houd rekening met een realistische inhoud, vul het trommeltje met hetgeen waarvan
u verwacht dat uw kind dit normaal gesproken ook op eet.
Mocht u vanwege medische achtergrond/bijzonderheden afwijken van bovenstaande willen
wij u vragen dit even te melden bij de groepsleerkracht. Hij/zij zal dit overdragen aan het
overblijfteam.
Let op:
De Diamant zet zich vanwege milieuoverwegingen in voor een afvalvrije school. Plastic
wegwerpmateriaal zoals drinkpakjes en boterhammenzakjes mogen niet worden weggegooid
worden op school, deze gaan terug mee in de tas.
Mogelijkheid tot bidden
Voor het nuttigen van de lunch worden kinderen in de mogelijkheid gesteld voor een
momentje van gebed. Er wordt op dat moment verwacht van de kinderen die hier geen
gebruik willen maken dat zij stil zijn.
Kosten
De kosten bedragen per overblijf dag: € 2,25 De kinderen nemen zelf brood, drinken en evt.
fruit mee. De kosten worden achteraf in rekening gebracht, middels een factuur per kwartaal.
Vragen m.b.t. factuur:
Emailadres: administratie.diamant@wijdevenen.nl
Overdracht
In het belang van de kinderen wordt relevante informatie door de leerkrachten overgedragen
aan de overblijfkrachten. De overblijfkrachten dragen relevante informatie over aan de
leerkrachten. De overblijfkrachten zijn zich bewust van privacygevoelige informatie en delen
dit nooit met derden.
De overblijf valt (organisatorisch/inhoudelijk/financieel) onder verantwoording van de directie
van de school. De directie is het aanspreekpunt voor zowel leerkrachten, overblijfkrachten,
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als ouders. Momenteel wordt nagedacht over de vraag, of na de verhuizing naar het IKC een
externe partner voor de TSO een grotere rol kan spelen.
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Overblijf in de praktijk
Bij de overblijf vinden we de volgende punten belangrijk:
 Een positieve benadering naar de kinderen
 Rustig verloop van de maaltijd
 Ontspanning
 Waarden en normen
De overblijf is een moment van ontspanning voor de kinderen. Dit betekent dat de kinderen
hun tijd zelf zoveel mogelijk mogen invullen binnen de afspraken en regels van de overblijf.
De overblijfkrachten begeleiden de kinderen in hun spel en tijdens de lunch.
Organisatie
’s Morgens vóór start schooltijd hebben de kinderen de mogelijkheid om hun lunchtrommeltje
en drinken in de koelkast te leggen. De kinderen van groep 1 t/m 6 mogen dit leggen in de
koelkasten in de aula, de kinderen van groep 7/8 in de koelkast in het BSO-lokaal.
De overblijf vindt plaats in meerdere ruimtes van de school, om zoveel mogelijk rust te
bieden in de school;
Groep 1/2/3
 Kleuterlokalen
Groep 4/5/6
 Aula
Groep 7/8
 BSO-lokaal
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met ‘vaste’ overblijfkrachten op dezelfde overblijfgroep. Dit
biedt de kinderen structuur en maakt de overblijf persoonlijk. Indien noodzakelijk zal de
groepindeling in samenspraak met de overblijfkrachten worden aangepast.
Binnen het overblijfteam wordt gestreefd naar een inzet van één overblijfkracht op 10-12
kinderen. Dit aantal kinderen kan (incidenteel) overschreden worden door de aanmelding
van incidentele overblijfkinderen.
Groep 1/2/3
Om 12.00u worden de overblijfkinderen door een overblijfkracht opgewacht in de klas. Er
wordt gecontroleerd of alle aangemelde kinderen aanwezig zijn. Vervolgens mogen de
kinderen hun beker/bakje pakken bij de tafels in de aula, die de overblijfkrachten alvast voor
hen hebben neergelegd en nemen deze mee naar het lokaal waar zij hun lunch zullen eten.
Groep 1/2a en 1/2b eten samen in één lokaal en groep 1/2c en 3 eten samen in één lokaal,
beiden onder begeleiding van twee overblijfkrachten. Tijdens tafelmoment kan er voor
gekozen worden om voor de rust een boekje voor te lezen door een overblijfkracht.
Zodra de eerste kinderen in het lokaal hun lunch hebben genuttigd, gaat één overblijfkracht
met hen alvast buitenspelen op het kleuterschoolplein. De lunchtrommels en bekers worden
door de kinderen in hun tas bij hun eigen kapstok gedaan. Daarna kunnen zij vrij spelen
onder begeleiding op het kleuterplein.
Om uiterlijk 12.45u sluiten de laatste kinderen uit deze groep aan op de plein. Kinderen die
op dat moment nog niet al het eten op hebben, nemen het óf mee naar buiten, of mee terug
naar huis. Drinken wordt wel altijd aangemoedigd op te drinken. De overblijfkracht die als
laatste mee gaat draagt zorg voor netjes achterlaten van het klaslokaal.
Om 13.05u wordt het buitenspeelmateriaal weer opgeruimd en gaan de overblijfkinderen
onder begeleiding van de overblijfkrachten weer naar binnen (voor de ouders en kinderen die
niet overblijven uit). Per klas gaat één overblijfkracht mee naar het lokaal en draagt hij/zij de
kinderen weer over aan de leerkracht.
Afhankelijk van weersomstandigheden kan besloten worden van bovenstaande af te wijken.
In de zomer en bij mooi weer kan besloten worden buiten aan de picknicktafels en op kleden
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de lunch te nuttigen. Bij erg slecht weer (flinke neerslag) kan besloten worden het vrij spel
moment alleen binnen aan te bieden. Hierbij maken we gebruik van het leerplein van de
kleuters en de kleuterlokalen. Mogelijk wordt een ‘educatief’ filmpje aangezet op het digibord.
Groep 4/5/6
Om 12.00u worden de overblijfkinderen door een overblijfkracht opgewacht in de klas. Er
wordt gecontroleerd of alle aangemelde kinderen aanwezig zijn. Hierna gaan deze kinderen
voor een vrij spel moment naar buiten op het grote speelplein of (bij droog weer) op het
grasveld.
Om ca. 12.30u gaan groep 4 t/m 6 naar binnen, en nemen plaats aan de tafels in de aula. In
de school wordt rustig gelopen. In de aula eten zij onder begeleiding van de overblijfkrachten
hun lunch. Tijdens het eetmoment blijven de kinderen zitten aan tafel en kan er op een
‘normale toon’ met elkaar gesproken worden, of er kan een stripboekje gelezen worden.
Na het eten kunnen de kinderen nog even vrij spelen. Binnen is er mogelijkheid tot rustige
activiteiten, zoals tekenen, lezen, een spelletje aan tafel of spelen met de lego. Buiten is er
ruimte voor actiever spel. Beide is onder toezicht van een overblijfkracht.
Na het eten kunnen de kinderen nog even vrij spelen. Binnen is mogelijkheid tot rustige
activiteiten, zoals tekenen, lezen, een spelletje aan tafel of spelen met de lego. Buiten is er
ruimte voor actiever spel. Beide is onder toezicht van een overblijfkracht.
Afhankelijk van weersomstandigheden kan besloten worden van bovenstaande af te wijken.
In de zomer en bij mooi weer kan besloten worden buiten aan de picknicktafels of op het
grasveld de lunch te nuttigen. Bij slecht weer (flinke neerslag) kan besloten worden het vrij
spel moment alleen binnen aan te bieden. Hierbij maken we gebruik van de aula, het BSOlokaal, of wordt een gestructureerde activiteit aangeboden in het kleuterspeellokaal.
Activiteiten
De overblijfkrachten van groep 4 en ouder bieden iedere middag een spelvorm aan op het
schoolplein. Kinderen kunnen ervoor kiezen hieraan mee te doen. De overblijfkrachten
stellen regels en grenzen op waarbinnen de kinderen zich kunnen bewegen.

Groep 7/8
Om 12.00u worden de overblijfkinderen door een overblijfkracht opgewacht in de klas. Er
wordt gecontroleerd of alle aangemelde kinderen aanwezig zijn. Hierna gaan deze kinderen
voor een vrij spel moment naar buiten op het grote speelplein of (bij droog weer) op het
grasveld.
Om ca. 12.30u gaat groep 7 en 8 naar binnen, en nemen plaats aan de tafels in het BSOlokaal. Hier eten zij onder begeleiding van de overblijfkrachten hun lunch. Tijdens het
eetmoment blijven de kinderen zitten aan tafel en kan er op een ‘normale toon’ met elkaar
gesproken worden of er kan een stripboekje gelezen worden.
De bovenbouwkinderen hebben in dit lokaal ten opzichte van de andere overblijfgroepen een
grotere zelfstandigheid. De kinderen kunnen bijvoorbeeld helpen met het maken van een
tosti, of spelen tijdens het eten een spelletje op het schoolbord.
Na het eten kunnen de kinderen nog even vrij spelen. Binnen is er mogelijkheid tot rustige
activiteiten, zoals tekenen, lezen, een spelletje aan tafel of spelen met de lego. Buiten is er
ruimte voor actiever spel. Beide is onder toezicht van een overblijfkracht.
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Afhankelijk van weersomstandigheden kan besloten worden van bovenstaande af te wijken.
In de zomer en bij mooi weer kan besloten worden buiten aan de picknicktafels of op het
grasveld de lunch te nuttigen. Bij slecht weer (flinke neerslag) kan besloten worden het vrij
spel moment alleen binnen aan te bieden. Hierbij maken we gebruik van de aula, het BSOlokaal, of wordt een gestructureerde activiteit aangeboden in het kleuterspeellokaal.
Activiteiten
De overblijfkrachten van groep 4 en ouder bieden iedere middag een spelvorm aan op het
schoolplein. Kinderen kunnen ervoor kiezen hieraan mee te doen. De overblijfkrachten
stellen regels en grenzen op waarbinnen de kinderen zich kunnen ontwikkelen/bewegen.
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Gedragsregels kinderen
Sociaal-emotioneel
Om de overblijf voor iedereen op een zo’n prettige manier te laten verlopen, houden wij ons
aan de gedragsregels die ook onder schooltijd gelden, gebaseerd op de gedragsregels van
de Kanjertraining.

Daarbij hanteren we tijdens de overblijf de volgende regels:
 We praten we op een normale toon tegen elkaar
 Wanneer een overblijfkracht mij aanspreekt, kijk ik hem/haar aan en luister ik
Tijdens de maaltijd zien wij toe op het gebruik van de volgende basistafelmanieren:
 Tijdens het eten zitten wij aan tafel op onze stoel
 Praten wij niet met volle mond
 Hebben wij respect voor elkaar en voor eten en drinken
Pestgedrag
Tijdens de overblijf zien de overblijfkrachten erop toe dat kinderen zich veilig voelen en niet
worden gepest, hierin hanteren we het anti-pestprotocol van de Diamant. Helaas is het altijd
mogelijk dat er onder overblijftijd iets gebeurt wat niet is opgevallen door een overblijfkracht.
Graag willen wij u dan verzoeken om contact te leggen de groepsleerkracht van uw kind.
Hij/zij zal in samenwerking met het overblijfteam op zoek gaan naar en oplossing. Indien dan
nog de problemen tijdens de overblijf niet zijn opgelost, neemt u contact op met antipestcoördinator en vertrouwenspersoon van de Diamant.
Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Sandra Fransen. U
kunt de anti-pestcoördinator bereiken via s.fransen@wijdevenen.nl

Niet toelaten van kind bij de overblijf
Wanneer een kind (herhaaldelijk) ongewenst gedrag vertoont en zich niet houdt aan
bovenstaande regels, zal de betreffende groepsleerkracht contact opnemen met de
ouders/verzorgers.
Wanneer dit niet zal leiden tot verbetering zal bij een tweede waarschuwing de directeur het
kind (tijdelijk) uitsluiten van deze opvangmogelijkheid en worden ouders verzocht een andere
oplossing te zoeken voor de tussenschoolse opvang.
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