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Regels voor het overblijven 
 
Om 12.00 uur gaan alle kinderen vanaf groep 4 onder begeleiding van de 
leerkracht naar buiten.  
De kleuters en groep 3 gaan meteen naar de overblijf om te eten en worden 
opgehaald door een overblijfouder. 
 
Om 12.15 gaat de bel en dan gaan de kinderen naar binnen onder begeleiding 
van minimaal twee overblijfouders. 
 
De kleuters eten in de aula onder verantwoording van minimaal twee 
overblijfouders. 
 
Alle kinderen eten in het overblijflokaal boven op maandag en vrijdag.  
Op dinsdag en donderdag eten de kinderen in het eigen lokaal. De ouders zorgen 
ook daar voor toezicht.  
Groep 3 eet altijd in het overblijflokaal en de kleuters altijd in de aula beneden.  
 
Tijdens het eten zitten de kinderen op hun stoel aan de tafel. Als het eten op is, 
ruimen de kinderen hun spullen op, ook het afval. Ze mogen niet in de klas 
(blijven). Daarna gaan ze naar buiten of naar het overblijflokaal (niet de 
computers en de poppenkast) in het zicht van de overblijfouders.  
Op de gang bij het overblijflokaal kan twister gespeeld worden.  
 
De kleuters komen naar de overblijfruimte boven of gaan naar buiten 
(kleuterspeelplaats) als ze klaar zijn met eten. 
(uitzondering bij heel slecht weer) 
 
Buiten spelen betekent buiten spelen. Wanneer die keuze gemaakt is ga je niet 
meer naar binnen.  
(De deuren staan zo ingesteld dat men wel van binnen naar buiten kan, maar 
zonder druppel niet van buiten naar binnen kan) 
Binnen spelen betekent, kleuren, lezen, met strijkkralen werken of andere 
(knutsel)spellen.  
 
In de ruimte naast de BSO staat een tafelvoetbalspel en een biljart waar mee 
gespeeld kan worden onder toezicht van een overblijfouder. 
 
Buiten kan er gevoetbald worden, met tennisrackets gespeeld worden etc.  
 
Vanaf 12.25 mogen de kinderen naar buiten. Tijdens het overblijven worden 
alleen de hoofdingangen gebruikt. Dat houdt in dat kinderen van boven met de 
betonnen trap naar buiten en naar binnen gaan.  
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Om 12.50 ruimt iedereen zijn spullen op en gaat iedereen naar buiten. Als 
kinderen eenmaal buiten zijn, mogen ze niet meer naar binnen.  
 
Tot 13.05 is er buiten toezicht door de ouders, daarna halen de leerkrachten de 
kinderen weer op om naar binnen te gaan.  
 
 
Algemene regels 
 

1. In de school wordt alleen gelopen! 
2. We letten op taalgebruik en sociale gedragsregels. 
3. Afval wordt netjes opgeruimd. 
4. Er wordt op de goede manier gebruik gemaakt van het spelmateriaal. 
5. Het kleuterplein is alleen voor de kleuters. 
6. De overblijfouders organiseren het overblijven en dus wordt er door de 

kinderen naar hen geluisterd.  
7. Tijdens overblijf gelden dezelfde regels als in de klas. 

 
Bij overtreding van deze regels wordt door de overblijfouders melding 
gemaakt bij de (eigen) leerkracht.  
Bij een waarschuwing krijgt een kind een gele kaart. 
Een tweede gele kaart betekent een rode kaart.  
Bij een rode kaart worden ook ouders geïnformeerd door de overblijf of 
directie.  
Voor elke klas is er een overblijfschrift waar de overblijf opmerkelijke 
dingen in kan noteren. Ook de leerkracht schrijft hier dingen in die van 
belang kunnen zijn voor de overblijf. 
 
 
Indien een kind structureel de regels niet naleeft, zal de directeur contact 
opnemen met de ouders. 


